
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Dat nooit meer: de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

van der Heijden, C.A.M.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Heijden, C. A. M. (2011). Dat nooit meer: de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in
Nederland. [, Universiteit van Amsterdam]. Contact.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/dat-nooit-meer-de-nasleep-van-de-tweede-wereldoorlog-in-nederland(2992508c-c941-4d9c-9aad-bb824351dae8).html


Deel 4

De oorlog die duurde  
(1981 en later)
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Inleiding

Op zondag 14 december 1980 vond in de Amsterdamse Jaap Edenhal een 
grootse manifestatie plaats tegen ‘fascisme racisme antisemitisme’. De orga-
nisatie was in handen van een gelijknamig Amsterdams comité dat gesteund 
werd door maar liefst 86 andere organisaties. Zoveel steun bracht, als we het 
verslag van de dag mogen geloven, veel mensen op de been. Dat moest ook 
wel want, aldus datzelfde verslag, het ging slecht met Nederland.

Opnieuw verschijnen hakenkruisen, SS-tekens, fascistische en racistische leu-
zen op muren, bruggen en viaducten... Een fascistische knokploeg viel met 
geweld buitenlandse werknemers in de Mozes- en Aäronkerk aan. Telkens 
weer proberen groeperingen als de Nederlandse Volksunie, de Viking-jeugd 
en Centrum-Partij bijeenkomsten en provocaties te organiseren. Evenals de 
Grijze wolven en Amicales.1

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken door vertegenwoordigers van de be-
langrijkste steuncomités: Mohammed Rabbae namens het zogenoemde 
lakwab ofwel Landelijk Aktiekomitee Wet Arbeid Buitenlanders, rabbijn 
Soetendorp namens de joodse gemeenschap, Hugo Kooks voor de Surinaam-
se gemeenschap, Rob Pistor vanuit de homobeweging, Eva Furth voor het 
voormalig verzet en oorlogsslachtoffers en Johan Bosma namens jongeren. 
Duizenden aanwezigen, een hal vol, ondersteunde bij acclamatie een oproep 
aan de Tweede Kamer. Hierin werd eveneens verontrusting uitgesproken en 
gesteld wat al zo vaak gesteld was en nog vaker herhaald zou worden: dat de 
geschiedenis geleerd had tot welke verschrikkelijke gevolgen rassenwaan en 
antisemitisme konden leiden; dat er vooruitgang was geboekt; maar dat de 
praktijk toonde ‘dat de Nederlandse wetgeving te kort schiet of onvoldoende 
wordt toegepast.’
 Het is onmogelijk te zeggen hoeveel van dit soort manifestaties er aan 
het begin van de jaren tachtig gehouden zijn. Vast staat dat het er vele zijn 
geweest: kleine, grote, succesvolle, mislukte maar in ieder geval talloze. En al 
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waren aanleiding en uitwerking verschillend, stuk voor stuk keerden ze zich 
tegen ‘rechts’, steeds weer verwezen ze naar het verleden en, in dit verband 
even veelzeggend als belangrijk, bijna zonder uitzondering werden ze zowel 
gesteund door groeperingen die belangen van minderheden behartigden als 
door instellingen die hun oorsprong in de Tweede Wereldoorlog vonden. Ac-
tiecentrum in vele gevallen was de Anne Frank Stichting.2

 De grote maatschappelijke beroering aan het begin van de jaren tachtig 
van de twintigste eeuw is niet moeilijk te verklaren. Na Den Uyl was de 
grootste euforie over de maakbaarheid van de samenleving voorbij en zette 
een reactie in. Die reactie was over het algemeen gematigd, een correctie op 
de euforie van de jaren daarvoor. Maar hier en daar stonden ook groepe-
ringen op die scherper reageerden en al dan niet terecht voor extreemrechts 
doorgingen. Een eveneens kleine maar mede daarom des te spraakmakender 
groep verzette zich heftig. De polarisatie vond een vruchtbare voedingsbo-
dem in een verslechterend economisch klimaat en een breed gedeelde soci-
aal-politieke onrust, onder meer ten gevolge van het besluit kernwapens op 
Nederlandse bodem te plaatsen. In de ideologische strijd die volgde, kwam 
de Tweede Wereldoorlog goed van pas. Dat nooit meer. De hartekreet van 
enkelen werd het motto van velen.
 Onder degenen die de oorlog als ‘wapen’ of, vriendelijker, argument ge-
bruikten, zijn vele soorten en maten. Voor de oudere generaties, leeftijdsge-
noten van Loe de Jong en nog ouderen, was de verwijzing bijna een vanzelf-
sprekendheid. De oorlog was voor hen altijd aanwezig geweest, ook als zij 
er, zoals in de jaren vijftig, in het openbaar liever het zwijgen toe hadden 
gedaan. Nu dat niet langer hoefde en het publiekelijk spreken over de oorlog 
bon ton was geworden, lieten zij zich gaan. Het enthousiasme werd versterkt 
door de schijnbaar gebruikelijke neiging om bij het levenseinde terug te keren 
in de herinnering.
 Aan dit laatste was de oorlogsgeneratie, halverwege de jaren tachtig tus-
sen de vijftig en de zestig jaar oud, nog niet toe. Maar spreken, denken of 
refereren aan de oorlog was haar zo’n vanzelfsprekendheid dat die neiging 
door de toenemende belangstelling voor het onderwerp slechts versterkt kon 
worden. Anders dan in de jaren zestig en zeventig was de oorlogsgeneratie 
eind twintigste eeuw echter niet langer de drijvende kracht achter de publieke 
omgang met de oorlog. Dat waren de babyboomers en nog jongeren. Zij had-
den, voor zover mogelijk, de oorlog in de jaren zestig ook wel ingezet maar 
dat in de meeste gevallen nauwelijks serieus gedaan. Dat veranderde vanaf 
de jaren zeventig, niet in de laatste plaats door de toenemende politisering 
van het maatschappelijk debat. Vanaf dat moment bestond het verzet tegen 
de ouderen niet langer uit ludieke acties, politieke speldenprikken en andere 
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provocaties maar uit standpunten, argumenten, gelijk en ongelijk. De oorlog 
bleek daarbij een sterk, zo niet het sterkste argument – niet in de laatste 
plaats, en zo kwam de cirkel rond, omdat diezelfde ouderen er gevoelig voor 
waren.3 Voeg hierbij de groeiende belangstelling voor de Shoah, de econo-
mische crisis met het algemeen gevoel van malaise ten gevolge daarvan en 
de eigen dynamiek van het herinneringsproces ten gevolge van de hausse 
in boeken, films en documentaires, en het wordt begrijpelijk dat de Tweede 
Wereldoorlog, zoals sommige critici snierden, halverwege de jaren tachtig 
booming business werd.

Is de belangstelling voor de oorlog halverwege in de jaren tachtig nog relatief 
eenvoudig te verklaren, moeilijker is het te zeggen waarom hierin in de hier-
opvolgende vijftien, twintig jaar geen verandering kwam. Althans, zo lijkt 
het. Maar is dat ook werkelijk zo? Een hard antwoord is, ondanks de stel-
lige bewering van een enkeling,4 niet eenvoudig. Dit om te beginnen omdat 
belangstelling een relatief begrip en met betrekking tot zo’n groot thema als 
‘de oorlog’ onmogelijk te meten is. Bovendien heeft eenieder die gespitst is op 
een onderwerp last van selectieve perceptie. Vandaar dat het voor kenners 
van de oorlogsproblematiek voor de hand ligt te beweren dat de oorlog een 
leidend maatschappelijk thema is. Zo’n bewering is vermoedelijk echter even 
juist als onjuist. Juist is hij omdat het aantal boeken, films, monumenten, 
artikelen en vooral referenties aan de oorlog hoog was – hoog bleef. Nieuwe 
ontwikkelingen, vergeten groepen en onverwachte onderwerpen kwamen 
daarbij naar voren. Tegelijkertijd echter – en dat is de reden waarom de 
bewering dat de oorlog onverminderd populair bleef vermoedelijk onjuist is 
– ontstond er een andere wereld, met andere problemen en andere oorlogen. 
Zo kwam er met de Val van de Muur een eind aan een van de belangrijkste 
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, i.c. de deling van Europa en daarmee 
de tweespalt in grote delen van de rest van de wereld. Op hetzelfde moment 
en mede ten gevolge van het verdwijnend communisme ontstonden er andere 
oorlogen. Een definitief keerpunt, zo lijkt het, vormden de terroristische aan-
slagen van september 2001 en ‘the war on terror’ die daarvan het gevolg was. 
Zelfs in Europa werd ‘oorlog’ vanaf dat moment niet langer vanzelfsprekend 
geassocieerd met de Tweede Wereldoorlog. Hoewel hij bleef boeien werd hij 
in toenemende mate een historisch en steeds minder een actueel onderwerp.
 Bij deze ontwikkeling passen twee, aan elkaar gerelateerde kanttekenin-
gen. Ze zijn cruciaal voor goed begrip van de blijvende aanwezigheid van 
de Tweede Wereldoorlog in de laat-twintigste, begin eenentwintigste-eeuwse 
westerse cultuur. De eerste hiervan betreft het belang dat overheids- en an-
dere officiële instanties aan de oorlogsherinnering hechten, de betekenis van 
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geschiedenispolitiek dus. Het is niet vreemd dat een dergelijke politiek be-
dreven wordt. Elke overheidsinstantie beklemtoont de normen en waarden 
van het gezag c.q. de cultuur die zij vertegenwoordigt. Een dergelijke con-
centratie, zo zou je kunnen beweren, is zelfs inherent aan de overheidstaak. 
Deze kan vervolgens op vele manier uitgevoerd worden. Een van de meest 
voor de hand liggende en vermoedelijk ook meest effectieve is nadruk leggen 
op het tegendeel van de eigen samenleving – op de normen en waarden dus 
die men niet wenst. Tijdens de Koude Oorlog gebeurde dat door het contrast 
met het communisme te beklemtonen. Maar wat was het contrast vanaf 
het moment dat het communisme verdwenen was – en vóór de dwingende 
aanwezigheid van de Islam? Er was eigenlijk maar één onderwerp dat in 
aanmerking kwam, al lag het in het verleden: de Tweede Wereldoorlog ofwel 
het nazisme, in het bijzonder de meest weerzinwekkende uiting daarvan, 
de Shoah. De dominante aanwezigheid hiervan binnen het oorlogsbeeld is 
dan ook de tweede kanttekening bij de afnemende actuele betekenis van de 
Tweede Wereldoorlog aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Erken-
ning van de betekenis van de Shoah werd zelfs zoiets als een paspoort tot de 
westerse moderniteit. Dat nooit meer. Juist door de combinatie van eenvoud 
en multi-interpretabiliteit bevatten deze drie woordjes een ijzersterke bood-
schap.5

In het vierde deel van dit boek wordt om te beginnen de enorme betekenis van 
de herinnering aan de oorlog in de laatste decennia van de twintigste eeuw 
geschetst (hfst. 25). Vooral in 1985 en 1995 werd er, zij het op verschillende 
manieren, voortdurend naar de oorlog verwezen. Hierbij kwam de Shoah in 
toenemende mate in het centrum van de belangstelling te staan (hfst. 26). 
Ondertussen stonden steeds meer groepen op die eveneens aandacht vroegen 
(hfst. 27). Zij hadden op z’n minst gedeeltelijk succes. Al die aandacht en 
al dat leed van zoveel personen en groepen riepen opnieuw de vraag op die 
eind jaren zestig, begin zeventig eveneens was opgekomen: wie waren er, 
behalve de nazi’s en hun handlangers, nog meer schuldig? Het nu gegeven 
antwoord was niet noemenswaardig anders dan voorheen, zij het dat het 
voorzien werd van meer details en tal van gênante onthullingen (hfst. 28). 
Bovendien sloeg het nu, anders dan in de jaren zestig, in brede kring aan 
en drong zelfs door tot het politieke vertoog. Mede hierdoor bleef de Tweede 
Wereldoorlog ook aan het begin van het derde millennium een belangrijk 
referentiepunt in de Nederlandse samenleving (hfst. 29). Maar doordat de 
gebeurtenissen verder in het verleden kwamen te liggen en het aantal men-
sen met herinneringen snel afnam, dreigde tegelijkertijd gevaar dat welis-
waar altijd gedreigd had maar met de tijd slechts groter kon worden: dat de 
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Tweede Wereldoorlog zoiets werd als een stoplap, bruikbaar voor alles maar 
daarom in toenemende mate betekenisloos. Vandaar de belangrijke taak die 
weggelegd is voor degenen die in de loop van de tijd degenen zullen zijn die 
zich bij uitstek om het onderwerp zullen bekommeren: de historici. In het 
laatste hoofdstuk (hfst. 30) worden enkele van hun belangrijkste vraagstel-
lingen en voorlopige antwoorden geschetst, evenals hun pogingen gebruik en 
misbruik van het verleden tegen te gaan.
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Herinneringshausse, herden‑
kingsindustrie, geschiede nis‑
politiek

Oorlog aan alle kanten

Eind april 1985 publiceerde Peter van Straaten in Het Parool een te‑
kening van zijn dikke man in streepjespak die aan de balie van een 
boekwinkel om een boek over de Tweede Wereldoorlog vraagt. Als de 
aangesprokene hem vreemd aankijkt, verduidelijkt hij zich en vraagt 
of er nog wel boeken over de Tweede Wereldoorlog zijn – klemtoon 
op het laatste woord. Bedoeld is: zijn ze wellicht uitverkocht? Daarop 
begint de vrouw achter de balie onbedaarlijk te lachen. ‘Heb ik iets 
grappigs gezegd?’ vraagt de dikke man verbijsterd.1

 Dat had hij want op basis van de aanbiedingen van Nederlandse 
uitgeverijen was eind 1984 al duidelijk dat het in het daaropvolgende 
voorjaar een gekkenhuis zou worden. ‘Niemand haalt de top van deze 
boekenberg’, kopte de Volkskrant begin maart. ‘Stroom van fotoboeken 
en studies over de oorlog’ maakte De Telegraaf er even later van. ‘Dit is 
kaas, dit is de kassa laten rinkelen,’ zei de eigenaar van een Amster‑
damse buurtboekhandel in de Haagse Post. Het werd bevestigd door 
de verantwoordelijke persoon van een van de grootste Amsterdamse 
boekhandels, Athenaeum aan het Spui:

Aan het einde van de jaren zeventig is de hernieuwde belangstelling 
voor de Tweede Wereldoorlog in de boekhandel merkbaar geworden. 
Na de Duitse Hitlerwelle kreeg je in Nederland de gigantische Etty Hil‑
lesumwelle en door Etty is er ook een heleboel losgekomen. Maar wat er 
nu gebeurt is wel een magnum opus.2

Om hoeveel boeken het ging wist eigenlijk niemand. De Haagse Post 
had het over 300, de Goudse Courant over 200, Het Vrije Volk over 400 
en andere kranten verkozen de hoeveelheid in kilo’s uit te drukken. 
Maar hoeveel of hoe zwaar ook, één ding staat vast: er verscheen veel, 
heel veel. Vandaar dat sommige bladen waaronder Vrij Nederland spe‑
ciale oorlogsboekenbijlagen samenstelden en alle kranten met specials 

[25]
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kwamen. Maar hoeveel daarin ook vermeld werd, het merendeel bleef 
ongenoemd. Het was simpelweg te veel. Nog nooit waren in één jaar 
zoveel boeken over de oorlog verschenen als in 1985. Is dat al opmer‑
kelijk – de gebeurtenis was immers al veertig jaar geleden en degenen 
die hem als volwassenen hadden meegemaakt waren gestorven of na‑
derden het levenseinde –, opmerkelijker nog is dat de boekenberg tien 
jaar later (1995) ruim overtroffen werd en weer tien jaar later (2005) 
nogmaals. Dit betekent overigens niet dat al die boeken, artikelen, do‑
cumentaires en wat dies meer zij ook verkocht, gelezen, bekeken en 
beluisterd werden. Dat was beslist niet het geval. Een gevolg hiervan 
was dat tal van makers – schrijvers, filmers, uitgevers – in 1985 met 
een kater achterbleven. Ook dat werd in alle kranten opgemerkt.3

Aantal boeken met de woorden ‘Tweede Wereldoorlog’ of ‘Second World War’ in de 

(onder)titel4

 Ned. Eng.  Ned. Eng.  Ned. Eng.
1946 7 148 1966 23 151 1986 63 270
1947 8 188 1967 19 118 1987 53 232
1948 15 * 1968 21 215 1988 62 192
1949 10 1949 1969 44 316 1989 68 423
1950 12 196 1970 65 191 1990 99 367
1951 13 698 1971 19 165 1991 69 303 
1952 2 210 1972 46 174 1992 61 265
1953 14 203 1973 52 150 1993 50 315
1954 13 193 1974 51 139 1994 107 332
1955 9 146 1975 73 219 1995 222 513
1956 12 279 1976 62 209 1996 59 389
1957 1 210 1977 67 183 1997 43 438
1958 13 145 1978 91 138 1998 48 392
1959 23 144 1979 81 225 1999 40 382
1960 19 203 1980 117 134 2000 48 445
1961 14 234 1981 74 175 2001 57 378
1962 14 180 1982 69 140 2002 46 488
1963 33 129 1983 38 151 2003 50 471
1964 34 140 1984 68 186 2004 61 486
1965 12 138 1985 119 313 2005 123 507 
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De aanslag

Een van de mogelijke verklaringen voor de voortdurende, ja zelfs 
groeiende aandacht voor de Tweede Wereldoorlog aan het eind van 
de twintigste eeuw geeft Harry Mulisch in De aanslag – niet toeval‑
lig uit 1982. Deze roman vertelt het verhaal van de liquidatie van een 
Haarlemse politieman en de gevolgen daarvan voor de betrokkenen. 
Mulisch schetst die gevolgen op hem kenmerkende wijze – speels of 
gezocht, het is maar hoe je het beoordeelt – aan de hand van vier hoog‑
tepunten uit de naoorlogse geschiedenis: 1952 (Korea), 1956 (Hon‑
gaarse opstand), 1966 (provo, Vietnam, vrijlating Lages) en 1981 (kern‑
wapendemonstratie). Hoofdpersoon is Anton Steenwijk, jongste kind 
uit een gezin dat op de bewuste avond vlak bij de plek van de aanslag 
bijeenzit. De rust wordt door de liquidatie wreed verstoord en heeft 
tot gevolg dat vader, moeder en broer Steenwijk gedood worden en de 
op dat moment twaalfjarige Anton alleen achterblijft. Getekend wordt 
ook het leven van de buren. De aanslag had vóór hun huis plaatsgevon‑
den maar zij hadden het lijk versleept en voor het huis van de familie 
Steenwijk gelegd. Het is hun echter onmogelijk met deze daad in het 
reine te komen. Ze emigreren en uiteindelijk slaat de vader van het 
gezin de hand aan zichzelf. Dan zijn er de direct betrokkenen, om te 
beginnen de plegers van de aanslag. Een van hen vertoont een sterke 
gelijkenis met Hannie Schaft. Anton ontmoet de vrouw in de gevange‑
nis. Ze boeit hem dermate dat hij later onbewust een echtgenote zoekt 
als zij. De andere aanslagpleger ontmoet Anton vele jaren later op de 
begrafenis van een vooraanstaand verzetsman (Henk van Randwijk). 
Tijdens hun gesprek komt ook de vrijlating van Lages ter sprake. Tot 
slot is er een vierde slachtoffergroep: het gezin van de neergeschoten 
politieman. Bij het relletje naar aanleiding van de Russische inval in 
Hongarije stuit Anton op de zoon van de man. Ze bekvechten over 
politiek. Het boek eindigt met de grote kernwapendemonstratie van 
november 1981. Anton ontmoet daar de dochter van de vroegere buur‑
man en verneemt dat zij erop aangedrongen had het lijk bij de buren 
aan de andere kant te leggen. Haar vader had zich daartegen verzet 
omdat die buren joodse onderduikers in huis hadden. Op dat moment 
wordt het Anton te veel, hij maakt zich los uit de stoet en verdwijnt, ten 
prooi aan duizend gedachten. Daarmee raakt het eind van het boek aan 
het beeld waarmee het begint: van een door een boot veroorzaakte golf 
die tegen de kade slaat en daarmee een nieuwe, kleinere golf vormt die 
botst met de golf die van de andere kade komt,
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tot over de hele breedte van het water een ingewikkeld vlechtwerk van 
golven ontstond, dat nog minutenlang allerlei veranderingen onder‑
ging, eer het ten slotte bedaarde en glad werd. Elke keer probeerde An‑
ton vast te stellen, hoe het zich nu precies voltrok, maar elke keer groei‑
den de factoren tot een patroon, dat hij niet meer kon overzien.5

Het vlechtwerk van door de oorlog veroorzaakte golfjes was halverwege 
de jaren tachtig inderdaad zo ingewikkeld dat het onmogelijk leek het 
patroon te doorzien. Dit besef is natuurlijk geen echt antwoord op de 
vraag naar de grote, geëmotioneerde aandacht voor de Tweede Wereld‑
oorlog in het laatste kwart van de twintigste eeuw. Het is een literair 
antwoord volgens het principe van Mulisch dat literatuur tot taak heeft 
‘het raadsel te vergroten’. Hij suggereert dat de oorlog zoveel mensen 
‘in het bloed’ zit dat hun samenspel onvermijdelijk tot een wirwar 
leidt. Daarin heeft hij zonder twijfel gelijk maar hierbij bleef het niet 
– en in zoverre klopt het beeld dan ook niet: de wirwar had een eigen 
dynamiek; in plaats van uit kleine en, zoals dat gaat met bewogen wa‑
ter, steeds kleinere golfjes, bestond het door de oorlog veroorzaakte 
patroon uit hoge, steeds hogere golven. Waarom? En is in die golven 
werkelijk geen patroon te ontdekken?

Geschiedenisindustrie

Het is ondoenlijk en bovendien zinloos een overzicht te geven van al‑
les wat er in de laatste decennia van de twintigste eeuw over of naar 
aanleiding van de oorlog bedacht, gemaakt en ondernomen is: fictie en 
non‑fictie, films en documentaires, tentoonstellingen, klankbeelden, 
beeldhouwwerken, theater, cabaret en, bovenal, herinneringen. Het 
is ondoenlijk vanwege de kwantiteit. Het is simpelweg te veel, zoveel 
dat je zonder voorbehoud van een geschiedenisindustrie mag spreken. 
Maar een overzicht is niet alleen onmogelijk, het is ook niet zinnig 
omdat de kwaliteit van het werk in veel gevallen te wensen overlaat6 
of, wat vaker voorkomt, daadwerkelijk industrieel aandoet: het een is 
een variant op, om niet te zeggen een kopie van het ander. Dit laatste 
is onder meer waarneembaar in de enorme hoeveelheid lokale oorlogs‑
geschiedenissen die vanaf de jaren tachtig gepubliceerd zijn, van A tot 
Z ofwel van Aalten (1985) tot Zwijndrecht (1995), van noordoost naar 
zuidwest of van Delfzijl (1985, 1995) tot Middelburg (1983, 2004), van 
noordwest tot zuidoost en dus van Den Helder (1984, 2004) tot Maas‑
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tricht (1989, 1994) en ook van west naar oost, van bijvoorbeeld Katwijk 
(1995) naar Hengelo (1985) of oost naar west, van Emmen (1990) naar 
Beverwijk (1985). Elk van deze geschiedenissen is vanzelfsprekend an‑
ders en toch zijn ze stuk voor stuk hetzelfde, variaties op het verhaal 
dat in sommige gevallen kort na de oorlog ook al verteld was maar 
dankzij afstand in de tijd, nader onderzoek en het voorbeeld van Loe 
de Jong aan het eind van de twintigste eeuw beter verteld kon worden.

Middelburg bijvoorbeeld

Een (ook kwalitatief) goede illustratie van deze variatie op hetzelfde 
is hetgeen er sinds 1945 over Zeeland, in het bijzonder Middelburg 
werd geschreven. Ter herinnering: hoewel Nederland aan het begin 
van de avond van 14 mei 1940 capituleerde, ging de strijd in Zeeland 
door. Hierop zond de commissaris van de koningin een telegram naar 
Londen, met het verzoek of men de capitulatie ook voor zijn provincie 
wilde laten gelden. Hieraan werd geen gehoor gegeven, met als ge‑
volg dat Middelburg op 17 mei 1940 zwaar gebombardeerd werd – een 
bombardement overigens dat tot ergernis van betrokkenen nauwelijks 
in het Nederlands oorlogsverhaal opgenomen is.7

 De vroege oorlogsgeschiedschrijving van Middelburg staat in de 
schaduw van dit bombardement. Zo publiceerde een voormalige ge‑
meentesecretaris al in 1945 een overzicht van de gebeurtenissen. Het 
werd aangevuld met uitvoerige dagboekaantekeningen. Van dit over‑
zicht (niet van het dagboek) gaat de helft van het aantal pagina’s over 
het bombardement, de wederopbouw en de hulp aan gedupeerden.8 
Na deze en nog enkele andere vroege publicaties over de gebeurtenis‑
sen,9 werd het lange tijd stil rond Middelburg in oorlogstijd. Je zou 
die stilte conform het eerder geschetste patroon van collectieve herin‑
nering kunnen interpreteren als concentratie op het heden dan wel als 
een poging de pijn van het verleden te vergeten met het doel aan de 
toekomst te bouwen. Conform hetzelfde patroon bleek een dergelijke 
stilte begin jaren zeventig niet langer gewenst. Toen ook gaven de Pro‑
vinciale Staten van Zeeland een leraar, tevens conrector van een Vlis‑
singse scholengemeenschap de opdracht de geschiedenis van de pro‑
vincie tijdens de Tweede Wereldoorlog te schrijven. De man, L.W. de 
Bree, had in 1945 ook al een boek gepubliceerd waarin de oorlogsjaren 
ter sprake kwamen.10 Nu mocht hij het verhaal nogmaals en uitvoeri‑
ger vertellen. Hoewel hij voortijdig stierf, kwam het nieuwe boek gro‑
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tendeels gereed en werd in 1979 ook gepubliceerd.11 Het handelt over 
de eerste helft van de oorlog, in het bijzonder over de meidagen van 
’40 en verhaalt opnieuw uitvoerig over het bombardement.12 De visie 
van de auteur is in haar weerzin tegen nsb en Nederlandse Unie, be‑
wondering voor volk en verzet en verontwaardiging over vernietiging 
en plundering niet alleen een uitbreiding van het kort na de oorlog, 
onder meer ook door hemzelf, vertelde verhaal maar ook een regionale 
variant op hetgeen Loe de Jong in De Bezetting en Het Koninkrijk had 
gebracht.13

 Na de dood van deze en van nog een tweede auteur plaatste de zo‑
genoemde Commissie van Advies Geschiedschrijving Zeeland 1940‑
1945 een oproep voor een opvolger. Uit maar liefst 140 sollicitanten 
werd een jong en in vergelijking met zijn voorgangers onervaren his‑
toricus gekozen, Gijs van der Ham. Omdat hij van een andere gene‑
ratie was, zo meende de commissie, zou het voor hem eenvoudig zijn 
een minder emotioneel beeld te ontwikkelen. Blijkbaar werd dat nodig 
geacht. En inderdaad, deel 2 van Zeeland 1940-1945 is uit ander hout 
gesneden en volgt het spoor van onder meer degene die voor het proef‑
schrift ook als promotor optrad: Hans Blom.14 Hij had kort voordat 
Van der Ham aangesteld werd voor een nuchterder en minder mora‑
listische behandeling van het oorlogsverleden gepleit – waarover later 
meer. De auteur volgde hem daarin. Maar leidde dat ook werkelijk tot 
een ander beeld?
 Het antwoord is dubbel. Ja, omdat de toon van het werk anders is. 
Het blijkt onder meer uit de feitelijke wijze waarop collaboratie en 
verzet beschreven worden evenals uit de licht sceptische toon waarop 
het gedrag van de Zeeuwse bevolking wordt besproken.15 Niettemin 
onderscheidt het boek van Van der Ham zich niet wezenlijk van het 
tot dan toe bekende en, belangrijker nog, zal voor zover het dat wel 
doet welhaast zeker niet tot een ander beeld hebben geleid. Een van 
de redenen hiervoor ligt bij het verhaal zelf. Het gaat grotendeels over 
de tweede helft van de oorlog. Toen waren de verhoudingen gespan‑
nener, harder ook waardoor de gebeurtenissen als vanzelf in termen 
van terreur, collaboratie en verzet beschreven worden. Hier komt bij 
dat de situatie in Zeeland uitzonderlijk was – de provincie was goed‑
deels afgesloten van de rest van het land en de militaire strijd speelde 
er een grotere rol dan elders. Een zeer groot deel van het boek gaat 
daarom over de aanleg van versterkingen, inundaties, gevechten en 
de gevolgen hiervan. Het leidt onvermijdelijk tot een nogal klassiek 
oorlogsverhaal. Dit geldt zeker het slot. Want in Middelburg begon 
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de oorlog niet alleen dramatisch, hij eindigde ook zo.16 Hierdoor laat 
zich gemakkelijk begrijpen dat de herinnering eraan bij de Middelbur‑
gers zwaar belast is. Bij hen, niet bij de auteur, ligt vermoedelijk dan 
ook de belangrijkste reden dat een eventueel nuchter relaas weinig 
invloed had op het bestaande beeld. Het is 65 jaar na het eind van de 
oorlog in de stad nog altijd merkbaar, onder meer door de brokstuk‑
ken die op veertien plekken in het straatwerk zijn aangebracht. Stuk 
voor stuk gaan ze vergezeld van een plaquette die herinnert aan het 
bombardement. Elders in hartje Middelburg staat een monument als 
een enorme bom, vier meter hoog. Op een plaquette wordt deze ‘Een 
gestolde herinnering’ genoemd.17

Hoezeer de Middelburgse herinnering aan de oorlog ‘gestold’ was, 
blijkt onder meer uit een in 2004, een mensenleven later dus, ver‑
schenen geschrift van de zoon van de eerste naoorlogse burgemees‑
ter: de voormalige advocaat, gewezen wethouder en staatsraad J.J. van 
der Weel. Geboren in mei 1929 was hij tien toen de oorlog uitbrak en 
vijftien toen deze eindigde. Al gaat het te ver te zeggen dat zijn beeld 
nog altijd domineert – een dergelijke stelling is onbewijsbaar –, het 
is welhaast zeker kenmerkender voor de plaatselijke herinnering aan 
het eind van de twintigste, begin eenentwintigste eeuw dan dat van 
een buitenstaander als Van der Ham. Zo herinnert Van der Weel zich 
hoe hij uit angst voor het dreigend bombardement in de meidagen van 
’40 midden in de nacht met zijn grootvader en tante vanuit Middel‑
burg naar Domburg vluchtte. Zoals zovelen van zijn stadsgenoten aan‑
schouwde hij vandaar de stad. Hij brandde. ‘De Lange Jan tekende zich 
scherp af tegen de vlammen,’ schrijft hij. Maar toen hij het duin de 
volgende dag opnieuw beklom, zag de wereld er opeens anders uit. ‘De 
Lange Jan was verdwenen... Een dag later zag ik de eerste Duitsers.’18

 Een ervaring als deze verklaart waarom de ouders van het toenma‑
lige beste vriendje van Van der Weel besloten de puinhopen te ver‑
laten om elders een nieuw leven te beginnen. Vader Van der Weel 
nam een andere beslissing en de zoon kon niet anders dan volgen. 
Daardoor maakte hij ook de zware beschietingen van november 1944 
mee. Sindsdien zit de oorlog hem in het bloed, schrijft Van der Weel 
jr. met verwijzing naar leeftijdsgenoten als Harry Mulisch en Henk 
Hofland. Tal van andere Middelburgers en (leef)tijdsgenoten ervaren 
hetzelfde.19
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Herinneringen

Geschiedbeeld als herinnering – wat iets fundamenteel anders is dan 
geschiedschrijving: het kenmerkt een groot en vermoedelijk zelfs het 
grootste deel van alles wat eind twintigste, begin eenentwintigste eeuw 
over en rond de Tweede Wereldoorlog gemaakt, gezegd en geschreven 
is.20 Uit de epiloog van Het Koninkrijk blijkt dit tot op zekere hoogte 
zelfs het werk van Loe de Jong te gelden. Die epiloog begint immers 
met een terugblik vanuit 1985. Daarin voert de historicus zichzelf op 
– de derde keer in Het Koninkrijk dat hij dat doet –21 en vertelt hoe hij 
op 4 mei 1985 om klokslag twee, acht uur Nederlandse tijd, aanwezig 
was bij een kranslegging in Washington bij het graf van de Onbekende 
Amerikaanse Soldaat.22 ‘De groep Nederlanders zwijgt,’ schrijft De 
Jong, ‘en weet zich in dit zwijgen verbonden met Nederland, verbon‑
den ook met het verleden. Uit brein en hart stijgen beelden op.’ Hijzelf 
herinnert zich naar eigen zeggen zijn vlucht naar Londen, het werk bij 
Radio Oranje, de bezigheden bij het riod. Hij denkt aan zijn ouders 
en zusje. Ze werden vergast. Hij denkt aan zijn tweelingbroer. Ver‑
moord.

Hoe is mijn leven, hoe is dat van ongeteld velen door de oorlog gete‑
kend! Veertig jaar ligt die oorlog achter ons. De wereld is veranderd. 
Nederland is veranderd. Maar gevoelens veranderen niet en het is alsof 
de katastrofe zich gisteren voltrok.23

Het ligt voor de hand dat de meelezers, stuk voor stuk professionele 
historici, tegen deze passage bezwaar maakten. Maar De Jong verzocht 
hun zijn keuze te respecteren. Zo deden ze – en terecht. Het is immers 
evident dat Het Koninkrijk het werk is van iemand met een persoonlij‑
ke drijfveer en het zou vreemd, om niet te zeggen misleidend zijn dat 
hier en daar niet expliciet te maken. Bovendien raakten herinneringen 
in de mode, zelfs onder academici.24 De Jong verstond zogezegd ‘de 
tekenen des tijds’.

Militaire historie

Terwijl de Shoah het meest opvallende aspect is van alles wat er eind 
twintigste eeuw over de Tweede Wereldoorlog naar voren werd ge‑
bracht, kregen vanzelfsprekend ook andere thema’s aandacht. Tot 
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op zekere hoogte zijn het dezelfde als vlak na de oorlog maar er zijn 
accentverschillen. Zo leverde de militaire strijd nog altijd een stroom 
boeken, films, artikelen en documentaires op maar was steeds minder 
hiervan25 van Nederlandse makelij of specifiek op de Nederlandse situ‑
atie betrokken. De verklaring is niet moeilijk te vinden.
 Om te beginnen is er het onmiskenbare feit dat de strijd in mei 1940 
al na enkele dagen afgelopen was. Daarover viel niet zo veel meer te 
vertellen dan kort na de oorlog al gedaan was. Vervolgens is er het niet 
minder onmiskenbare feit dat Nederlanders op het slagveld van de 
Tweede Wereldoorlog een geringe rol hebben gespeeld – de Irenebri‑
gade telde nooit meer dan zo’n 1600 man en dat is op een (geallieerd) 
leger van miljoenen niet meer dan een druppel.26 Ook was de strijd om 
Nederland of op Nederlands grondgebied aan het eind van de oorlog 
eerder een internationale dan een nationale zaak.27 En tot slot, vermoe‑
delijk het belangrijkste van al, zijn militaire zaken in Nederland, zeker 
sinds de jaren zestig, weinig in trek. Gevolg hiervan is dat ‘oorlogsboe‑
ken’ in de ouderwetse betekenis van het woord (boeken over oorlog‑
voering) nooit veel populariteit hebben genoten.
 Hierop is buiten de betreffende delen van Het Koninkrijk (3 en 10) 
eigenlijk slechts één uitzondering. Dat is het werk van de man die in 
1963 De oorlog in mei ’40 en in de volgende decennia hierop een hele 
reeks aanvullingen publiceerde: Eppo H. Brongers. Van de meeste van 
zijn geschriften, voorop het boek dat hij in 1971 over de strijd op de 
Grebbelinie publiceerde, verschenen vele drukken. De belangrijkste 
reden van dit succes is vermoedelijk dat Brongers ‘spannend’ schrijft, 
een ‘mannenverhaal’ van het soort waarvan er in Groot‑Brittannië, de 
Verenigde Staten en elders – Duitsers hebben het om voor de hand 
liggende redenen moeilijker met spannende verhalen over de Tweede 
Wereldoorlog – talloze verschijnen en verschenen zijn, vol heroïsche 
staaltjes, strategische momenten en adembenemende voorvallen. Wat 
heroïek betreft komt het werk van Brongers overeen met wat kort na 
de oorlog door een enkeling ook al geschreven was maar onder in‑
vloed van kritiek uit professionele hoek en de geringe belangstelling 
voor militaire zaken marginaal was gebleven en op den duur zelfs zo 
goed als verdween.28 Dit laatste gebeurde zelfs in militair‑historische 
boeken en documentaires van buitenlandse oorsprong – de overgrote 
meerderheid van wat in de laatste decennia van de twintigste eeuw op 
het gebied van de populaire militaire geschiedschrijving in Nederland 
verkrijgbaar was.
 De verschuiving is goed te zien als je de in zijn tijd beroemde (en 
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ook in het Nederlands vertaalde) History of the Second World War van 
de Britse militair historicus Basil Liddell Hart uit 1971 vergelijkt met 
het werk van de drie decennia later populaire Antony Beevor. Eerstge‑
noemde was geïnteresseerd in militaire strategie en beschrijft naast 
doen en denken van de bevelhebbers vooral troepen. ‘De 82ste Lucht‑
landingsdivisie was neergekomen aan de rand van het verzamelgebied 
van de Duitse Eenennegentigste Divisie...’ En: ‘De lct’s [landing craft 
tanks] van het 743ste Tankbataljon, dat tot de voorhoede van de rech‑
terflank behoorde, stormden op het strand af.’29 Dat soort zinnen.
 Hoe anders het werk van Beevor. Hij schrijft in navolging van zijn 
leermeester John Keegan vooral over de individuele soldaat, ‘zijn stre‑
ven en lijden, zijn vreugde en verdriet’ zoals een kenner van de the‑
matiek stelt en Beevor zelf ook erkent.30 Temeer omdat Liddell Hart 
en hij veelal verschillende bronnen31 gebruiken is het soms net alsof 
de twee militaire historici verschillende oorlogen beschrijven. Om het 
veralgemeniserend en in enkele woorden te zeggen:32 het verhaal ver‑
plaatste zich van boven naar beneden, van de al dan niet tragische held 
en zijn troepen naar het per definitie tragische slachtoffer, in dit geval 
de soldaat. Niet diens stoerheid wordt beklemtoond maar zijn mense‑
lijkheid, niet zijn kracht maar zijn pijn.

Burgerbevolking

Niet alleen het leed van de soldaat, ook dat van de burgerbevolking 
wordt door Beevor beschreven. Het is niet zijn onderwerp, vandaar dat 
hij het slechts mondjesmaat doet. Maar toch, hij doet het. Hij kan niet 
anders. Zolang het verhaal van bovenaf verteld wordt, blijft de onder‑
kant zo goed als onzichtbaar. In dit geval betekent dit dat de bevolking 
op en rond het slagveld nog meer figuratie is dan de individuele sol‑
daat. Dit verandert als het perspectief verandert. Het blijkt duidelijk uit 
het einde van Beevors verhaal over D‑day. Het draait uit op een hom‑
mage aan de bevolking van Normandië – niet aan de bevrijders. Met 
haar ‘wrede martelaarschap’, schrijft hij, had zij Frankrijk gered. Het 
staat er letterlijk en wordt gevolgd door een kritische passage over de, 
wat Beevor noemt, overdreven inzet van geallieerde wapens. Twintig‑
duizend burgerdoden, plus vijftienduizend tijdens de voorbereidende 
bombardementen en nog eens een ongekend aantal dat nadien in mij‑
nen of granaten stapte! Geen wonder, aldus Beevor, dat de invasie door 
Normandiërs maar zeer ten dele als bevrijding werd ervaren.33
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 Ook in Nederland had de groeiende aandacht voor de burgerbevol‑
king in oorlogstijd ingrijpende gevolgen voor het beeld. Een daarvan 
is dat het verzet hierdoor in ander licht kwam te staan. Zoals eerder 
uitgebreid getoond was dat verzet in de eerste decennia na de oorlog 
het centrale thema van het oorlogsverhaal. Maar in de loop van de ja‑
ren zeventig en tachtig droogde de belangstelling op en maakte plaats 
voor het oorlogsleed, niet alleen van joden maar ook van andere groe‑
pen waaronder de grootste van alle: de burgerbevolking. Gevolg hier‑
van was dat heroïsche daden vanaf dat moment steeds vaker bekeken 
werden vanuit het effect dat ze hadden op de omgeving. Vandaar dat 
aanslagen als die bij Putten en Woeste Hoeve, altijd al een pijnlijk on‑
derwerp, steeds vaker als onbezonnen en onverantwoord werden afge‑
schilderd.34

Hongerwinter

Onder het burgerleed was (of bleef)35 de Hongerwinter een geliefd on‑
derwerp, met elk jaar minstens één en in topjaren als 1985 en 1995 
wel tien of meer boeken – plus documentaires op radio en tv en een 
ontelbare hoeveelheid artikelen in krant en tijdschrift.36 Een overgroot 
deel hiervan bestaat uit herinneringen en draagt dit woord of een vari‑
ant ervan (brieven, dagboek) ook in de (onder)titel.37 Daarbij gaat het 
telkens om de behoefte van de schrijver zijn omgeving te vertellen hoe 
ernstig het was, te waarschuwen dat zoiets nooit meer mag voorkomen 
en, eventueel, zich te beklagen over de tegenstelling met (lees: rijkdom 
van) het heden. Het doel is niet de bevrediging van nieuwsgierigheid 
of beantwoording van een vraag maar verwerking of bevestiging van 
een emotie.
 Het is goed te zien in het boek van de gewezen schoolmeester B.H. 
Laurens. De door hem beschreven Hongerwinter is eerst en vooral zijn 
hongerwinter: een aaneenschakeling van persoonlijke ervaringen, her‑
inneringen, anekdotes en emoties. Zo verloor Laurens te midden van 
de ellende kort achter elkaar beide grootvaders. Op een van hen was hij 
dermate gesteld dat hij ’s mans dood nauwelijks kon bevatten. ‘In mijn 
dromen verscheen hij regelmatig,’ schrijft hij, ‘hij was niet dood, zei 
hij dan. Hij was weggegaan om de een of andere onduidelijke reden en 
vond het nu tijd om terug te keren. En zo ging dat door, tientallen jaren 
lang, meestal griezelig levensecht.’38

 Het verlangen over een dergelijke ingrijpende ervaring – hetzelfde 
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gebeurde met betrekking tot de onderduik, tewerkstelling, bombarde‑
menten, vlucht, evacuatie en nog veel meer onderwerpen – te vertel‑
len is allerminst uitzonderlijk. Hoeveel vaders, grootvaders, moeders, 
grootmoeders, ooms en tantes hebben hun nazaten, familieleden, ken‑
nissen en buren in de loop van eeuwen niet verhaald van de grote (oor‑
logs)ervaringen uit hun leven en aan die verhalen vervolgens een lesje 
verbonden? Of, om bij de Hongerwinter te blijven: hoeveel kinderen 
zijn ook in de jaren vijftig, zestig en zeventig aan tafel niet gedreigd 
met gebrek, kou en andere ellende – ‘wij knikten... gelaten kokhal‑
zend boven witlof die goorgrijs rondzwom, draadjesvlees, sufgekookte 
spruitjes’ om het met een van die kinderen te zeggen.39

 Vanaf de late jaren zeventig bleven dergelijke verhalen echter steeds 
minder tot de huiselijke kring beperkt en drongen door tot het publieke 
domein. Waarom? Omdat men geïnteresseerd was in persoonlijke ver‑
halen? Vanwege de toenemende belangstelling voor de oorlog? Omdat 
de productie op alle gebied en dus ook op historisch, in het bijzonder 
oorlogsgebied groot was? Of vanwege de tegenstelling tussen heden 
en verleden? Het heeft zonder twijfel allemaal een rol gespeeld maar 
verrassend lijkt toch vooral dat laatste: dat al die aandacht plaatsvond 
in een tijdperk van ongekende vrijheid, niet minder ongekende over‑
vloed, sociale zekerheid en vrede. Net zoals een belangrijke verklaring 
voor de belangstelling voor de Shoah gelegen moet zijn in het feit dat 
de huidige westerse, op het individu gerichte samenleving diametraal 
tegengesteld is aan een samenleving die genocide pleegt, zo zal het in 
ruimer verband zijn: het verleden als negatief van het heden. De Twee‑
de Wereldoorlog trok temeer zoveel aandacht omdat hij het tegendeel, 
zo niet schrikbeeld was van ‘de moderniteit’.

Overdrijvingen?

Als het verleden het negatief wordt van het heden, is het welhaast on‑
vermijdelijk dat de tegenstelling beklemtoond wordt: geweld wordt 
gewelddadiger, spanning zo mogelijk nog spannender, honger wordt 
ondraaglijker, ziekte ernstiger, angst groter. Hiermee is allerminst ge‑
zegd dat de ene of andere weergave van het verleden onjuist zou zijn. 
In sommige gevallen is hij dat, in andere niet en in weer andere geval‑
len is de situatie hoogstens een beetje aangedikt. Het is van geval tot 
geval verschillend maar omdat de verhalen persoonlijk en dus moeilijk 
te controleren zijn, bovendien hun eigen wetten hebben (wie is geïnte‑
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resseerd in een saai verhaal?), is de kans van eenzijdige beklemtoning 
of overdrijving niet denkbeeldig. Het is goed te zien aan het vele dat 
over de onderduik geschreven is. Het zijn over het algemeen spannen‑
de verhalen, over honger, gebrek, angst, achtervolging, ontsnapping 
en arrestatie. Daarover gaan ook het boek en televisieserie die Almar 
Tjepkema en Jaap Walvis in 1985 maakten evenals de uitvoerige bij‑
lage van Vrij Nederland uit datzelfde jaar:40 de onderduik als angstig 
avontuur – en dat terwijl het eenvoudig te bedenken is dat de ervaring 
eerst en vooral uit verveling bestaan moet hebben, uit hangen, mijme‑
ren, dromen en andere zaken waarover weinig of niets te vertellen valt. 
Er zijn durf, verbeelding en misschien wel fantasie voor nodig om de 
woordeloze ellende daarvan te kunnen uitdrukken. En zelfs dan is het 
verhaal gauw verteld en nauwelijks voor herhaling vatbaar.41

 Over Hongerwinterverhalen kan iets vergelijkbaars worden gezegd. 
18 000 doden in de kou kopte Elsevier in januari 1985, met op het om‑
slag een fraaie tekening van twee kinderen die met lege pannetjes en in 
korte broeken, speurend naar eten, over een besneeuwde straat schui‑
felen. In de afgedrukte verhalen is het zonder uitzondering diepe mi‑
sère: honger, kou, angst, met in de verte niet meer dan een sprankje 
hoop. ‘Het was vooral koud en donker, die hele winter,’ schrijft Henri 
van der Zee – hij had eerder een boek over het onderwerp gepubli‑
ceerd.42 Wim Zaal spreekt in hetzelfde nummer van het weekblad van 
verkleumde voeten, kapotte schoenen, een sleetse jas. Rex Brico van 
bittere kou, uitgemergelde mensen, vochtige schuilkelders, koorts, 
meer koorts en honger.43 In andere kranten en bladen stonden verge‑
lijkbare verhalen – en dat jaar in jaar uit. Begrijpelijk en terecht, nie‑
mand twijfelde of twijfelt aan de ellende van de Hongerwinter. Maar 
eenieder met minimale kennis van de oorlogsgeschiedenis weet dat de 
werkelijkheid gecompliceerder is geweest. Zo speelde de Hongerwin‑
ter vooral in het westen (het Zuiden was op dat moment al bevrijd, in 
het oosten heerste wel schaarste maar geen honger). Bovendien had 
niet iedereen in het westen honger, zeker niet in gelijke mate – zie 
bijvoorbeeld wat de Wageningse schoolmeester J. Douwenga over 
Naarden vertelt.44 En tot slot is het onjuist de oorlog voor te stellen als 
een langzaam afglijden richting armoede, honger en andere ellende, 
kortom Hongerwinter? In de herinnering van tijdgenoot en nageslacht 
heeft dit beeld zich, in navolging van Loe de Jong, echter wel vastgezet, 
met als gevolg dat elke relativering ongeloof en zelfs woede opriep.45
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Herinnering versus geschiedschrijving

Hoezeer herinneringen kunnen botsen met historisch inzicht blijkt uit 
een langlopend conflict tussen oorlogsveteranen en militair‑historici. 
In maart 1990 publiceerden twee van de laatstgenoemden een serie ar‑
tikelen over de meidagen van 1940. Hierin probeerden zij het volgens 
hen bestaande beeld van de Duitse inval te nuanceren.46 Ze kregen 
van de veteranen de wind van voren. De discussie spitste zich toe op 
het eventuele verschil in optreden tussen de Duitse en de Nederlandse 
soldaten. Volgens de historici zouden eerstgenoemden zich niet of 
nauwelijks anders gedragen hebben dan hun tegenstanders.47 Volgens 
enkele Nederlandse veteranen onder aanvoering van W.D. Jagtenberg 
en de hiervoor genoemde Brongers was een dergelijke bewering vol‑
strekt onjuist. Niet alleen zouden de Duitsers zich wel degelijk schan‑
dalig gedragen hebben, ook zouden de Nederlanders dat zeker niet 
gedaan hebben. Het is een discussie die onmogelijk te beslissen lijkt. 
Om te beginnen is het criterium onduidelijk. Want wat is schandalig? 
Wanneer moet je niet langer van incidenten maar van norm spreken? 
Bovendien is het aantal gevallen te divers voor een eenduidig oordeel. 
In het ene geval lijkt er inderdaad sprake van schending, in het an‑
dere niet. Maar hoe vervolgens te generaliseren? Het verstandigste is 
dan ook dat niet te doen maar daartoe is bijna niemand bereid. De 
tijdgenoot niet omdat het beeld een persoonlijk houvast kan zijn. De 
historicus niet omdat hij beeldvorming (wat vaak hetzelfde is als gene‑
ralisatie) als zijn opdracht ziet. En zolang de oorlog als het negatief van 
het heden wordt ervaren, zullen ook latere generaties moeite hebben 
met een chaotisch beeld als kenmerk van de historische werkelijkheid 
– zo’n beeld lijkt immers de greep op het heden te verzwakken. Gevolg 
van een en ander is dat zelfs rond een betrekkelijk eenvoudig thema als 
het optreden van een aantal militairen gedurende een handvol dagen 
een onoplosbaar meningsverschil blijft bestaan.48

Geschiedenispolitiek

Valt over de duizenden verhalen, reportages, documentaires, films en 
tentoonstellingen die eind twintigste eeuw over en naar aanleiding van 
de Tweede Wereldoorlog gemaakt werden, in het algemeen niet veel 
meer te zeggen dan dat het er veel zijn, dat ze elkaar in negen van 
de tien gevallen herhalen, dat persoonlijke verhalen de kern ervan uit‑
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maken, dat een aantal thema’s eruit springt en, tot slot, dat zelfs van 
die verhalen tal van scherpe kantjes in de loop van jaren afgesleten 
zijn, meer valt wél te zeggen over de bemoeienis met dit alles door of‑
ficiële, veelal overheidsgesteunde instanties en overheden zelf. Die be‑
moeienis is vooral van betekenis omdat dergelijke organen veelal over 
middelen en mogelijkheden beschikken en daarmee in staat zijn som‑
mige beelden te beklemtonen en andere ondergeschikt te maken. Zij 
bedrijven ‘geschiedenispolitiek’.49 Een dergelijke politiek zou voor de 
laat twintigste‑, begin eenentwintigste‑eeuwse nasleep van de Tweede 
Wereldoorlog cruciaal blijken te zijn.

Herdacht zijn oorlog en vrede, doden en levenden, 4 en 5 mei altijd. 
Over de herdenking van de doden is in de loop van vijfenzestig jaar 
relatief weinig50 discussie geweest. Niettemin bleek het gedurende 
lange tijd lastig tot één manifestatie voor alle gevallenen te komen. 
Elke groep – militairen, verzetslui, communisten, joden – herdacht 
op eigen wijze. In zekere zin bleef dat zo nadat besloten was de na‑
tionale herdenking op de Dam te houden. Dat gebeurde vanaf 1961, 
tot dat moment herdachten niet‑militairen officieel in de Ridderzaal. 
Toch duurde het ook hierna nog tot 1973 dat de Commissie Nationale 
Herdenking fuseerde met het Comité Nationale Herdenking Militaire 
Gevallenen.51 Nog langer duurde het tot allen die zich slachtoffer van 
de oorlog voelden tijdens de nationale herdenking ook inderdaad her‑
dacht en toegelaten werden. Een ander struikelblok was de vraag of 
tegelijk met de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog ook degenen 
herdacht dienden te worden die naderhand in Indonesië en Korea ge‑
sneuveld waren. Het duurde eveneens tot 1961 dat dit algemeen aan‑
vaard werd. Verder bleef de tegenstelling tussen communisten en hun 
tegenstanders. Deze werd pas aan het begin van de jaren zeventig op‑
geheven. Vanaf ongeveer hetzelfde moment groeide de belangstelling 
voor de Shoah en werden onder de doden nadrukkelijk de vermoorde 
joden herdacht. Op den duur kwam hun dood zelfs zozeer in het cen‑
trum van de herinnering te staan dat hij, althans in de beleving van 
media en publiek, de kern van de dodenherdenking uitmaakte.
 Moeizamer nog verliep de discussie over Bevrijdingsdag.52 Wel of 
geen vrij, wel of niet op zondag, tegelijk met 4 mei of tegelijk met Ko‑
ninginnedag, ieder jaar of slechts eens in de vijf jaren? Men wist het 
niet. Om het met Joop den Uyl te zeggen: ‘Nederland heeft nooit goed 
raad geweten met de viering van de vijfde mei.’53 Dat was overigens 
ook elders in Europa het geval. In overeenstemming met de groeiende 
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belangstelling voor de oorlog duurde het tot het einde van de jaren 
zeventig dat politiek Den Haag genoeg had van het gekibbel en een 
bijna Kamerbrede motie aannam waarin opgeroepen werd van 5 mei 
een nationale feestdag te maken. De regering nam de oproep ter harte, 
besloot tot een onderzoek en ging al in 1980 met het voorstel akkoord, 
zij het dat men ‘met het oog op de ernst van de economische situatie 
waarin ons land is komen te verkeren’ een vrije dag niet verplicht wilde 
stellen en het om dezelfde reden nog tien jaar duurde dat het besluit 
officieel bekend werd gemaakt. Ook toen werd 5 mei overigens geen 
verplicht vrije dag – een probleem waar men zelfs in 2010 nog niet uit 
was.54 Ondertussen werden de gevolgen van de overheidsbemoeienis 
wel alom merkbaar.55

Nationaal Comité

Een van de gevolgen van de beslissing Bevrijdingsdag groots te vieren 
én van het gunstige effect van die beslissing was de instelling in 1986 
van een Werkgroep Nationale Herdenking en Viering. Deze kreeg als 
opdracht advies uit te brengen over de integratie van dodenherdenking 
en Bevrijdingsdag. Maar de werkgroep ging naar veler smaak iets te 
voortvarend van start want stelde voor de avond van 4 mei te verplaat‑
sen naar de ochtend van de 5de en deze dag niet langer Bevrijdings‑ 
maar Nationale Vrijheidsdag te noemen. Dit ging te ver. ‘Wij laten ons 
door jullie onze oorlog niet afnemen,’ zou een van de betrokkenen in 
z’n woede gezegd hebben.56 Het plan verdween van tafel. Andere ad‑
viezen van de werkgroep werden wel overgenomen. Het belangrijkste 
daarvan was het voorstel de organisatie van dodenherdenking en Be‑
vrijdingsdag in één instelling onder te brengen. Zo ontstond in 1987 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
 Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft sinds zijn oprichting een cru‑
ciale rol gespeeld in de ordening en centralisatie van de oorlogsherin‑
nering én de viering van de bevrijding. Dit deed het om te beginnen 
door een ander advies van de hiervoor genoemde werkgroep wél ten 
uitvoer te brengen, namelijk de integratie van de nationale herdenking 
op 4 mei om 4 uur ’s middags met de lokale (Amsterdamse) herden‑
king van 8 uur ’s avonds. Het gevolg hiervan is dat er sinds 1988 wer‑
kelijk één nationale herdenking wordt gehouden.57 Kleine aanpassin‑
gen daargelaten heeft die sindsdien altijd hetzelfde verloop gekend. De 
plechtigheid begint met een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk waar door 
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een van de aanwezigen over doden en herdenken wordt gesproken. 
Kort voor achten begeven de genodigden zich naar het Monument op 
de Dam waar het Koningshuis namens alle burgers van Nederland een 
krans legt. Vervolgens wordt taptoe geblazen en om klokslag acht uur 
twee minuten stilte gehouden. Hierna wordt een couplet van het Wil‑
helmus gezongen, door een hoogwaardigheidsbekleder nogmaals kort 
gesproken en door vertegenwoordigers van diverse groepen een krans 
gelegd. Dit alles wordt door alle publieke zenders uitgezonden.
 Al valt het effect van een centrale instantie en uniform protocol on‑
mogelijk in te schatten, het lijdt nauwelijks twijfel dat het groot is ge‑
weest. Weliswaar was al vaker58 geprobeerd de herdenkingsactiviteiten 
te stroomlijnen maar dat was nooit goed gelukt omdat er geen natio‑
nale dodenherdenking, geen duidelijkheid over de status van Bevrij‑
dingsdag en evenmin een krachtige, overheidsgesteunde organisatie59 
bestond. In dit alles kwam vanaf het midden van de jaren tachtig ver‑
andering, met als gevolg onder meer dat de aanwijzingen van het Na‑
tionaal Comité vanaf dat moment steeds beter ter harte werden geno‑
men. Het comité speelde hierop in door de regie ook daadwerkelijk te 
nemen, onder meer door de publicatie in 1991 van een Handboek voor 
lokale activiteiten en in 1994 van een praktische handleiding onder de 
titel Herdenken en vieren in vrijheid. In beide geschriften stonden niet 
alleen adressen, suggesties en een overzicht van geplande activiteiten 
maar ook een volledig protocol voor lokale manifestaties en, althans in 
eerstgenoemde uitgave, zelfs aanwijzingen voor een goede toespraak. 
De teksten van toespraken bij lokale oorlogsherdenkingsmanifestaties 
en de verslagen in de lokale en regionale pers maken duidelijk dat die 
aanwijzingen ook daadwerkelijk opgevolgd werden.60 Anders gezegd: 
net zoals de lokale oorlogsgeschiedenissen uit de jaren tachtig en ne‑
gentig van de twintigste eeuw veelal varianten waren op het patroon 
van Loe de Jong, zo waren de lokale herdenkingen vanaf het midden 
van de jaren tachtig in toenemende mate varianten op de nationale 
herdenking te Amsterdam. De oorlog, zo leek het, begon steeds meer 
samenhang te vertonen.

Herdenkingscircus

Het duurde tot de herdenking van een halve eeuw vrede in 1995 dat 
het effect van de maatregelen uit voorafgaande jaren op spectaculaire 
wijze zichtbaar werd. Nooit werden de doden zo groots en massaal her‑
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dacht als in dat jaar, nooit is de bevrijding zo uitbundig gevierd als 
toen – de activiteiten in 1985 waren hierbij vergeleken kinderspel. ‘Het 
is ondoenlijk ook maar bij benadering een overzicht te geven van alle 
nationale regionale en lokale activiteiten,’ verzuchtte het NRC Handels-
blad op een pagina waarop tientallen manifestaties, tentoonstellingen, 
festivals en andere activiteiten opgesomd werden.

Er zijn honderden optochten, taptoes, vlootschouwen, concerten, to‑
neelvoorstellingen, buurtontbijten, lezingen, vrijmarkten, filmverto‑
ningen, braderies, karaokeshows, sporttoernooien, reünies en vuurwer‑
ken georganiseerd.61

‘Het is nooit zo erg geweest als nu,’ vertelde een medewerker van het 
riod aan een van de vele journalisten die het instituut ter gelegenheid 
van de herdenking bezocht.

De meest eigenaardige vragen moeten nu blijkbaar gesteld worden.
Was Toni Boltini in de oorlog nou fout of niet. Kunt u nagaan of mijn 
buurman bij de nsb is geweest? Hoe heette de hond van Eva Braun? 
Hoeveel schaakwedstrijden zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gespeeld? Klopt het dat er in de oorlog Hitler‑dropjes te koop waren 
waarop een hakenkruisje stond afgebeeld?62

Al is het moeilijk te geloven dat dergelijke vragen werkelijk gesteld 
werden, alle bronnen vertellen hetzelfde: dat het in 1995 rond de oor‑
log een gekkenhuis was. ‘Aan het bestaansrecht van het riod hoeft 
de eerste vijftien tot twintig jaar ook niet getwijfeld te worden,’ zei 
directeur Cees Schulten dan ook toen hij in september van hetzelfde 
jaar afscheid nam.63 Maar, het moet gezegd, de actualiteit hielp een 
handje. Met de Val van de Muur was er een eind gekomen aan de de‑
ling van Europa. Omdat die deling tot op grote hoogte tot de Tweede 
Wereldoorlog te herleiden was, voelde het alsof nogmaals en nu écht 
van bevrijding gesproken kon worden. Het is een van de achtergron‑
den van het vele dat tussen 1990 en 1995 geschreven werd over het 
einde van de ideologie of zelfs het einde van de geschiedenis. Reden 
voor een spetterend feest, reden ook voor een eendrachtige herden‑
king van allen die onderweg gesneuveld waren. Hier komt bij dat het 
’t Westen, Nederland voorop,64 in de laatste jaren van de twintigste 
eeuw voor de wind ging. Terwijl tijdens de herdenkingen van 1985 nog 
veel somberheid klonk,65 was hiervan tien jaar later geen sprake meer. 
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Een bijkomende factor was dat degenen die de oorlog bewust hadden 
meegemaakt weer tien jaar ouder waren terwijl degenen die de oorlog 
als militair, verzetsman of gevangene hadden beleefd, indien in leven, 
nog minder tijd restte. Vandaar dat velen van hen nog één keer over 
dat grootse moment uit hun leven wilden vertellen, nog één keer de 
plekken van toen wilden zien, nog één keer de ervaringen van destijds 
wilden ondergaan. Het verklaart dat duizenden voormalige geallieerde 
soldaten in het voorjaar van 1995 naar Nederland trokken.66 Alle kran‑
ten berichtten er uitvoerig over en vooral De Gelderlander wist niet van 
ophouden. Verhaal na verhaal na verhaal.
 Ondertussen waren ook de boekhandels opnieuw overstroomd. Dit 
keer was de berg zo hoog dat de meeste winkeliers zich er, door er‑
varing wijs geworden, niet aan waagden. Zij hadden vooral oog voor 
titels over de eigen regio en pikten verder op gevoel wat uit de stapel. 
Hetzelfde deden de kranten. Ook zij beperkten het literatuuroverzicht 
veelal tot de eigen regio. Daarbij kwam De Gelderlander alleen al over 
de Achterhoek en de Liemers tot vijftien boeken – romans niet mee‑
geteld, heruitgaven evenmin.67 Slechts enkele nationale kranten en de 
grotere boekhandels in de grote steden kwamen met meer. Donner 
uit Rotterdam bijvoorbeeld. Gewoonlijk had die een stapeltje of vijf, 
zes oorlogsboeken in voorraad. Nu lagen er zestig stapeltjes in de win‑
kel, plus van enkele honderden titels één exemplaar. ‘En dan heb ik de 
twaalf titels over Rotterdam en de oorlogsjaren nog niet meegerekend,’ 
vertelde een medewerker.68 ‘Er zijn opvallend veel memoires versche‑
nen,’ zei zijn collega van een academische boekhandel uit Groningen. 
‘Kennelijk moest een aantal mensen hun herinneringen nog kwijt.’
 Het ligt voor de hand dat de lawine aan persoonlijke verhalen ook 
kritiek ontmoette. Moest dat nu allemaal? Wat voegde het toe? Pro‑
beerde men uit de oorlog wellicht een slaatje te slaan?69 Hoewel dit 
laatste in een klein taalgebied als Nederland zo goed als onmogelijk is, 
lag dat elders anders. Zo liet een uitgever van het Amerikaanse Bison 
Books niet zonder ironie weten dat alleen al een nazisymbool op het 
omslag voldoende was om aandacht te trekken.

Ik denk er zelfs over een swastika op een van onze vegetarische kook‑
boeken te drukken omdat Hitler een vegetariër was – zo zeker ben ik 
ervan dat daardoor de oplage enorm stijgt.70
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Oorlog live

’Nederland valt voor oranjevla en fondant,’ kopte NRC Handelsblad  
met in een onderkop: ‘absolute trekker zijn de busjes voetpoeder uit 
bunkers in Normandië.’ Dit laatste wijst inderdaad op iets nieuws. 
Terwijl de herdenking van 1985 zich nog overwegend in de media af‑
speelde, was er in 1995 opmerkelijk veel aandacht voor realia, prullaria 
en live experiences. Een hilarisch voorbeeld hiervan is het talkpoeder 
uit een bunker bij Bastogne. Een zakenman had het in busjes verpakt 
en ‘exclusief’ aan V&D geleverd. ‘Het is in de eerste plaats een aan‑
denken,’ verkondigde hij maar voegde er, blijkbaar toch niet helemaal 
gerust op de souvenirsmarkt, aan toe dat het ‘natuurlijk ook gewoon 
gebruikt [kan] worden, bijvoorbeeld door lange‑afstandlopers.’71 Der‑
gelijke hebbedingetjes waren er meer, veel meer. Bij V&D richtten ze 
er zelfs een deel van de winkel mee in: ‘Oranje moorkoppen en koek‑
blikken met de foto van de koninklijke familie..., herdenkingsboeken 
en oranjebitters voorzien van “authentiek” etiket... Oranjebonbons en 
blikjes Wilhelmina‑pepermunt... bevrijdingsbabbels... appeltjes van 
Oranje en Oranje‑zonnetjeslollies.’
 De herdenkingen van 4 en 5 mei gaven volgens een woordvoerder 
van het filiaal in de Kalverstraat ‘geen hysterische toestanden’ als kerst 
en Sinterklaas maar deden het toch heel behoorlijk. ‘Je moet het ge‑
woon hebben als commercieel denkend bedrijf,’ voegde hij eraan toe. 
Velen dachten hetzelfde. Vandaar dat een bakker uit Barendrecht na 
een week Koninginnedagtompoezen en oranjestoeten grootschalig 
overging op Zweeds wittebrood, dat bijna alle supermarkten bevrij‑
dingsmuisjes en bevrijdings(peper)munten in het schap legden, dat 
Duyvis inhaakte door bij een zak nootjes een goedkope vlag te leveren 
en Frico ervoor zorgde dat je na aankoop van een aantal pakken melk 
tegen gereduceerd tarief een oorlogs‑ en bevrijdingstentoonstelling 
kon bezoeken. ‘Voor de middenstand kan de 50ste herdenking van de 
bevrijding niet meer stuk,’ concludeerde NRC Handelsblad.72 Schande, 
riepen sommigen. Ach, reageerde riod‑directeur Schulten laconiek, 
commercie hoort erbij en zolang het fatsoenlijk blijft, is er niets aan de 
hand. ‘Je zegt toch ook niet tegen de eigenaar van een bloemenstalletje 
dat vlak bij een kerkhof staat dat hij een opportunist is?’73

 Terwijl winkeliers het publiek aldus stukjes tastbare oorlog lever‑
den, ontdekten ondernemers, historische verenigingen en hobbyclubs 
de markt van de ervaringsindustrie. Het was een van de redenen dat 
het Ministerie van Defensie in de aanloop naar mei 1995 Endemol in‑



565

herinneringshausse, herdenkingsindustrie...

schakelde. De associatie van de oorlog met Nederlands grootste en‑
tertainmentbedrijf leverde echter dermate veel negatieve publiciteit op 
dat de samenwerking na enkele maanden weer beëindigd werd.74 Het 
veranderde niets aan de plannen het publiek ‘authentieke ervaringen’ 
te laten ondergaan. Zo berichtte De Telegraaf uitvoerig over een bedrijf‑
je dat overvliegende straaljagers, schijnaanvallen en droppings aan‑
bood. Het deed goede zaken.75 Op zaterdag 29 april verzorgden grote 
formaties oude vliegtuigen boven de Randstad de ‘Manna Chowhound 
50th Anniversary Flight’. Maar liefst 32 vliegtuigen voerden droppings 
uit – ‘net als toen’.

Boven Vlaardingen werden broodjes afgeworpen waarvan echter een 
deel verwoei en onbereikbaar voor het publiek op de grond terecht 
kwam... Het treinverkeer raakte zelfs enige tijd ontregeld omdat men‑
sen op de spoorbaan naar de broodjes zochten.76

Een week later, op 5 mei, stormden honderden mariniers in Scheve‑
ningen het strand op. In Utrecht kwamen Canadezen in oude jeeps 
de stad binnenrijden. Hetzelfde gebeurde in Amsterdam, Rotterdam, 
Wageningen en op vele plekken meer. In Eindhoven werd een ‘Histo‑
risch Bevrijdings Vliegtuigen Circus’ gehouden – het werd geen suc‑
ces want verdween achter de wolken. In Soesterberg werd geparadeerd 
met historische uniformen. De grootste show werd op maandag 8 mei 
in Arnhem vertoond. Hij was World Liberty Concert gedoopt en werd 
gevolgd door niets minder dan een oorlogsopera waarbij de bijna tach‑
tig jaar oude Amerikaanse ex‑cbs anchorman Walter Cronkite live com‑
mentaar leverde.

Rechts en links van de toeschouwers knalt vuurwerk en ontploffen nep‑
bommen. Even later zeilen parachutisten naar beneden... Met vertoon 
van knallen en vuurwerk neemt het witte leger weer bezit van de brug.77

Bijna twee miljoen televisiekijkers volgden het spektakel – en dit on‑
danks het feit dat men ondertussen al meer dan een week oorlog ach‑
ter de kiezen had.78 Maar het publiek kon er blijkbaar geen genoeg van 
krijgen.79 Ook dit was overigens een internationaal verschijnsel. Het 
blijkt onder meer uit de artikelen die de Normandische krant Ouest 
France in verband met de herdenking van de invasie van juni 1944 pu‑
bliceerde. Het waren er in 1994 maar liefst 773. Het meest gebruikte 
woord daarin was pelgrimage.80
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Herdenken zonder herinnering

In de jaren na 1995 werd de publieke herdenking van de Tweede We‑
reldoorlog er niet eenvoudiger op. Begrijpelijk: hoe meer de directe 
herinnering aan de oorlog verstierf, dat wil zeggen: hoe minder tijdge‑
noten in leven waren, des te groter de noodzaak invulling te geven aan 
de indirecte herinnering. Vergeten was immers geen optie. Daarvoor 
waren zowel de publieke belangstelling als de politieke betekenis van 
de oorlog te groot. Het was echter juist deze combinatie die nogal eens 
spanning opleverde. Zo gingen leraren er halverwege de jaren negen‑
tig in Breda toe over hun leerlingen de deportatie van de plaatselijke 
joden te laten nadoen, werden kinderen elders aangezet om tulpenbol‑
len te eten en schijnt er zelfs een geval van ‘gaskamertje‑spelen’ gesig‑
naleerd te zijn.81 Het was evident dat dit niet de juiste weg was om de 
herinnering aan oorlog zuiver te houden. Maar hoe moest dat dan wel?
 Kort na de herdenkingen van 1995 publiceerde het Nationaal Co‑
mité 4 en 5 mei twee brochures over toekomstig beleid. Hierin werd 
gesteld dat een zo massale manifestatie als in het afgelopen jaar welis‑
waar nooit meer geëvenaard zou worden maar dat herdenken en vie‑
ren van oorlog en bevrijding zo diep in de Nederlandse samenleving 
waren geworteld dat het ondenkbaar was er niet mee voort te gaan. 
Tegelijkertijd was het onvermijdelijk, aldus de brochures, dat het verle‑
den op de achtergrond raakte en plaatsmaakte voor de actualiteit. Toe‑
komstige manifestaties moesten daarom vooral daarover gaan: niet 
over bevrijding maar over vrijheid dan wel over de vraag ‘hoe vrijheid 
en vrede te bewaren’.82 Hierbij kon het verleden niet meer dan referen‑
tiekader zijn.
 De oriëntatie op de toekomst verklaart ook waarom het Nationaal 
Comité zich vooral bekommerde om Bevrijdingsdag – dodenherden‑
king verliep vanzelf en als vanouds. In de nieuwe plannen voor die 
feestelijke dag dienden volgens het Comité ’s ochtends korte, formele 
bijeenkomsten te worden gehouden. Vervolgens kon de dag met dans, 
muziek, theater en vooral festivals feestelijk worden voortgezet. Die 
festivals, ontstaan uit een Haarlems initiatief (‘Bevrijdingspop’), zou‑
den de geschiktste methode zijn om ‘de waarden van 5 mei – vrijheid, 
democratie – bij de jeugd “op eigentijdse wijze” onder de aandacht 
te brengen.’83 Al kon eenieder zich in een dergelijke vage formule‑
ring vinden, er zaten ook risico’s aan. Ze werden herhaaldelijk naar 
voren gebracht: dat 5 mei door die zogenoemde eigentijdse invulling 
gewoon ‘een leuke dag’ werd zoals er zoveel ‘leuke dagen’ waren. Van‑



567

herinneringshausse, herdenkingsindustrie...

daar dat het Nationaal Comité de doelstelling van jeugdvoorlichtings‑
beleid steeds weer nadrukkelijk verwoordde en in een onafzienbare 
reeks maatregelen, projecten en plannen vertaalde. Weliswaar zou om 
financiële en beleidsmatige redenen84 slechts een deel daarvan verwe‑
zenlijkt worden, aan de intentie verandert het niets: eenieder moest 
doordrongen zijn van ‘de betekenis van de oorlog’. Zo verscheen in 
2000 voor het eerst een boekje met de titel Vrijheid geef je door. Het 
was gericht op de hogere klassen van de lagere school en ging vooral 
over de vraag wat oorlog met mensen doet en hoe herhaling te voorko‑
men. Met oorlog werd in dit boekje echter nadrukkelijk niet alleen op 
de Tweede Wereldoorlog maar ook op gebeurtenissen in Angola, Viet‑
nam, Oeganda, Colombia en elders gedoeld. De teneur van het geheel 
werd goed uitgedrukt in een gedicht van Remco Campert. Het heeft als 
boodschap dat je goed moest opletten want anders zo meteen zelf wel‑
licht ook gevangenzit:

in een donker hol verborgen
verlangen naar het licht van de vrijheid

die je verspeeld hebt
omdat je even de andere kant uitkeek
toen je buren werden weggehaald.85

Omgang met de Oosterbuur

Een van de belangrijkste struikelblokken tijdens de laat‑twintigste‑
eeuwse herdenkingen was de omgang met de Duitsers, in het bijzon‑
der hun al dan niet aanwezigheid bij dodenherdenkingsplechtigheden 
en bevrijdingsfestiviteiten.86 Naarmate de Europese verhoudingen zich 
verbeterden en oudere generaties het veld ruimden, leek er steeds min‑
der reden het oude vijandbeeld te handhaven. De Duitsers hadden van‑
zelfsprekend belang bij zo’n verandering. Zo hield Bundespresident 
Richard von Weizsäcker op 8 mei 1985 een alom becommentarieerde 
en vertaalde redevoering waarin hij verkondigde dat het einde van de 
oorlog ook voor de Duitsers een bevrijding betekende. Al werd deze 
bewering door velen als een onaanvaardbare verdraaiing van feiten ge‑
zien (de bevrijding zou immers een nederlaag zijn), in officiële kringen 
had Von Weizsäcker vooral medestanders. Onder hen waren tal van in‑
vloedrijke figuren, ook leden van het Nederlands koninklijk huis, prins 
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Claus voorop. Hij was zo enthousiast over de toespraak dat hij een inlei‑
ding bij de Nederlandse vertaling schreef.87 Toen vier jaar later de Muur 
viel en Oost‑ en West‑Duitsland samenkwamen (Oost‑Duitsers hadden 
het einde van de oorlog altijd als een bevrijding voorgesteld), nam de 
druk toe het buurland bij oorlogsherdenking en bevrijdingsviering te 
betrekken. Maar de plannen werden door tegenvallers doorkruist. Zo 
deed Instituut Clingendael in het voorjaar van 1993 een onderzoek 
naar het Duitslandbeeld bij Nederlandse jongeren. Het was vernieti‑
gend. ‘Vet eten, arrogant gedrag en hardrijden op de Autobahn.’
 Dat ongeveer was het eerste waaraan gedacht werd als Duitsers ter 
sprake kwamen, met hierbij de aantekening dat ongeveer ‘een vijfde 
deel van de opmerkingen betrekking [had] op de Tweede Wereldoor‑
log’.88 Enkele maanden na de openbaarmaking van dit onderzoek 
kwam het opnieuw tot een Duits‑Nederlandse rel. Na een moord op 
twee Turkse vrouwen en drie Turkse meisjes riepen enkele Neder‑
landse discjockeys het publiek op bondkanselier Helmut Kohl een 
briefkaart met de tekst ‘Ik ben woedend’ te sturen. Tot verbazing van 
betrokkenen en buitenstaanders gaven maar liefst 1,2 miljoen mensen 
hieraan gehoor. Het leidde tot langdurige debatten in de media. Wat 
was er aan de hand? Was de situatie in Duitsland echt zo ernstig? Wa‑
ren Nederlanders bemoeiallen – het opgeheven vingertje? Was het oud 
zeer of was hier slechts sprake van een hype?
 Hoe dan ook, het leek hoog tijd dat er iets aan de Nederlands‑Duitse 
verhoudingen werd gedaan.

In het voorjaar van 1994 kwam de Duitse aanwezigheid bij de Neder‑
landse herdenkingen en vieringen van oorlog en vrede voor het eerst 
serieus ter sprake. Hoewel een meerderheid van de Kamer er wel voor 
voelde, was het protest van belangengroeperingen uit de hoek van 
verzet en slachtoffers dermate groot dat men niet door durfde te zet‑
ten. In het najaar werd hetzelfde nogmaals opgeworpen. Dit gebeurde 
kort nadat het belang van Europese en mondiale samenwerking in de 
troonrede beklemtoond was en premier Kok in aansluiting daarop de 
mogelijkheid had geopperd vijf mei samen met de Duitsers te vieren. 
Hij oogstte een storm aan protest.89 Dit veranderde toen in de loop 
van 1995 steeds meer hoogwaardigheidsbekleders een verandering be‑
pleitten. Zo beweerde Hans van Mierlo, op dat moment minister van 
Buitenlandse Zaken, tijdens de jaarlijkse Hofstadlezing dat de relevan‑
tie van de met betrekking tot het buurland overgedragen emoties in de 
loop van de tijd zoek was geraakt.
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De herinnering aan 1940, aan strijd en bezetting werd en wordt nog 
steeds met de paplepel aan de na‑oorlogse generaties gevoed. Zo kreeg 
het [sic] een plaats in ons collectief geheugen. Tegelijkertijd wordt met 
die overdracht van generatie op generatie de feitelijke herinnering 
steeds vager en abstracter... De gevoelens krijgen een legendarische 
wortel en daarmee komen zij los te staan van de oorspronkelijke fei‑
ten.90

Kort hierop gaf Wim Kok een uitvoerig interview aan Die Zeit. Daarin 
verkondigde ook hij dat de oorlog voorbij was en de daaruit stammen‑
de emoties hun tijd hadden gehad: ‘Mehr als die Befreiung sollte uns 
die Freiheit interessieren – und die gemeinsame Aufgabe, uns dafür 
mit aller Kraft einzusetzen.’91

 Tot slot Beatrix. De koningin maakte in 1995 veel werk van de oor‑
log en hield maar liefst vier redevoeringen waarin het onderwerp ter 
sprake kwam: met kerst 1994 tijdens de jaarlijkse toespraak, in maart 
1995 in de Knesseth, op 5 mei in de Ridderzaal en op 21 augustus in 
Jakarta.92 Ondertussen was ze met tal van staatshoofden op 27 januari 
ook nog aanwezig bij de vijftigjarige herdenking van de bevrijding van 
Auschwitz. Hierachter stak een bewuste strategie. Het is niet moei‑
lijk te zien welke: van verzoening. Om het te zeggen met woorden uit 
de kersttoespraak: ‘op gebroken pijlers kunnen we geen bruggen bou‑
wen’.
Verzoening betekende volgens Beatrix niet dat het oorlogsverleden 
vergeten mocht worden. Integendeel: het diende als les voor het he‑
den. Of zoals zij op 5 mei in de Ridderzaal zei:
 

Vriend en vijand kunnen lering trekken uit de historie... ‘Zonder ver‑
zachtende woorden’, zoals mijn man schreef in zijn inleiding bij de 
vertaling van de indringende herdenkingstoespraak van President Von 
Weizsäcker op 8 mei 1985. In deze confrontatie met de waarheid ligt de 
sleutel tot verzoening.

Aldus de strategie die in komende jaren door overheden en officiële in‑
stanties gevolgd werd.93 Een belangrijk en relatief nieuw aspect ervan 
was de ook door Beatrix getoonde neiging schuld te bekennen. Het zou 
het begin van een kortstondige mode zijn.
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Oorlogsmusea

Ondertussen werden de tijdelijke herdenkingen en herbelevenissen 
van 1985 en 1995 op steeds meer plekken permanent gemaakt. Ook 
wat dit betreft volgde Nederland een internationale ontwikkeling. Zo 
werd er naast de reeds bestaande in Overloon en Oosterbeek94 in de 
jaren tachtig en negentig een hele reeks oorlogs‑ of verzetsmusea op‑
gericht, in Leeuwarden (1979), Amsterdam (1985), Hengelo (1985), 
Gouda (1986), Groesbeek (1987), Rotterdam (1988), Arnhem (1994), 
Dordrecht (2001) en tal van plekken meer.95 Hoewel de oorsprong van 
de collecties van deze musea in de meeste gevallen van militaire aard 
was of uitging van het verzet (vandaar de veelgebruikte benaming ‘ver‑
zetsmuseum’), had het tentoongestelde materiaal daar lang niet altijd 
en in de loop van de tijd zelfs steeds minder mee van doen. Zo werden 
de topstukken van het eerste Nederlandse verzetsmuseum, dat van 
Leeuwarden, gevormd door curiosa als de sleutel van de gevangenis 
waarin Hitler Mein Kampf had geschreven, de stencilmachine waarop 
een Fries verzetsman zijn blaadjes had vermenigvuldigd, een theebui‑
deltje met daaraan de tekst ‘Nederland zal herrijzen’ en het kruis dat 
op het graf van een omgekomen Engelse piloot had gestaan.96 Dit al‑
les werd aanvankelijk gebruikt om chronologisch het oorlogsverhaal 
te vertellen, met daarin de nadruk op de weerzin van de bevolking 
tegen de bezetter. ‘Het Verzetsmuseum is het enige in zijn soort in 
ons land,’ schreef de Leeuwarder Courant bij de opening in, let wel,97 
1979, ‘en wordt met name belangrijk geacht om de geest van het ver‑
zet levend te houden.’ Een kleine tien jaar later bleek deze doelstelling 
achterhaald en bezon het museum zich op zijn taak. Het duurde tot 
na de verhuizing in 1994 dat de nieuwe richting duidelijk werd. In de 
woorden van dezelfde krant: ‘een monument voor de doden en nabe‑
staanden’.
 Het verzetsmuseum van Amsterdam, om een ander voorbeeld te 
geven, onderging een vergelijkbare transformatie. Terwijl het aanvan‑
kelijk zijn naam eer aandeed, verschoof de klemtoon na de verhui‑
zing in 199898 dermate dat over de benaming twijfel rees. Zo werd 
de bezoeker na de druk op een belletje afgewezen. ‘Nee, wij kunnen 
geen onderduikers nemen,’ sprak een bevende stem, ‘wij zijn vreselijk 
bang.’ Op deze wijze daagde de nieuwe opstelling van het museum de 
bezoeker uit met zichzelf in debat te gaan: zou hij in het verzet gaan, 
zou hij (als burgemeester of ambtenaar) aanblijven, zou hij zich voor 
de Arbeidsinzet melden, zou hij onderduiken of onderduikers in huis 



571

herinneringshausse, herdenkingsindustrie...

nemen? Ook al deze mogelijkheden werden uitgedrukt door enkele 
regels uit een gedicht van Remco Campert:

Jezelf een vraag stellen
Daarmee begint het verzet
...
en dan die vraag aan een ander stellen.

Het was slechts het begin van de verandering. In de loop van de ja‑
ren ging het museum meer aandacht besteden aan vergeten groepen 
(slachtoffers van de strijd in Nederlands‑Indië, Marokkaanse doden uit 
de Tweede Wereldoorlog), nog later aan actuele kwesties waarin zich 
vergelijkbare dilemma’s als in de oorlog voordeden. Verzetsmuseum? 
Steeds minder dekte de vlag de lading.

Plekken van herinnering

De verschuiving in aandacht van helden naar slachtoffers gekoppeld 
aan de behoefte aan daadwerkelijk contact met een verleden waarvan 
steeds minder getuigen in leven waren, bracht ook plekken onder de 
aandacht die tot dan toe veelal vergeten waren: fusilladeplaatsen, ge‑
vangenissen maar vooral kampen: Westerbork, Amersfoort, Vught.99 
Terwijl men op deze historische locaties in de eerste veertig jaar na 
de oorlog niet verder was gegaan dan de plaatsing van een monu‑
ment, werd eind twintigste eeuw naarstig gezocht naar aanspreken‑
der mogelijkheden om de herinnering levend te houden. Opnieuw 
was sprake van een internationale ontwikkeling. Hoewel deze zich 
conform de groeiende belangstelling voor de Shoah vooral op vernie‑
tigingskampen richtte – daarover gaat het volgende hoofdstuk –, kre‑
gen ook concentratiekampen aandacht. Zo werden in Vught in 1984 
voor het eerst spullen getoond die met het vroegere kamp van doen 
hadden. Het was het begin van een herinrichting. Daarbij werd er 
uiteindelijk100 voor gekozen de oorspronkelijke situatie zo goed mo‑
gelijk na te bootsen, onder meer door de plaatsing van een barak, een 
toilet, wasgelegenheid, stapelbedden en de uitstalling van kampkledij, 
eetgerij en andere ‘originele’ voorwerpen. Het geheel werd aangevuld 
met foto’s en documenten. Bedoeling van dit alles was een authen‑
tieke ervaring.
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In het crematorium [dat overigens wél origineel is] ervaart de bezoe‑
ker symbolisch zijn eigen dood, en net als in het Holocaustmuseum in 
Washington ondergaat de bezoeker tegen het einde van de route een 
catharsis.

De vorm bleek op den duur niet te voldoen. Evenals bij de herdenkin‑
gen en festiviteiten zoals georganiseerd door het Nationaal Comité 4 
en 5 mei verschoof de klemtoon van het slachtoffer en zijn geschiede‑
nis naar de bezoeker en zijn keuzes. Het verleden maakte plaats voor 
het heden. In de woorden van de directeur van kamp Vught:

vroeger werd je als argeloze bezoeker ineens teruggebracht in een bijna 
onbegrijpelijk verleden. In deze nieuwe constructie word je voorbereid 
op wat komen gaat.101

Iedereen begreep wat dat in het ergste geval betekende.
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Hoe de oorlog in het teken van de 
Shoah kwam te staan

Op 1 oktober 1981 werd in het Amsterdamse Concertgebouw Het ver-
stoorde leven van Etty Hillesum gepresenteerd. Hillesum, geboren in 
1914 in Middelburg, had gewoond in Deventer en zich in 1932 als stu‑
dent in Amsterdam gevestigd. In deze stad werd ze verliefd op een 
oudere Duits‑joodse vluchteling. Hij was het die haar overhaalde een 
dagboek bij te houden. Ze begon het op 8 maart 1941 en schreef de 
laatste woorden (‘men zou een pleister op vele wonden willen zijn’) 
op 13 oktober 1942. In dit laatste jaar ook kreeg Hillesum een taak bij 
de afdeling culturele zaken van de Joodse Raad. De sfeer beviel haar 
niet en ze verzocht om die reden, zij het nog steeds als lid van de Raad, 
overplaatsing naar Westerbork. In haar functie bij de afdeling ‘Sociale 
Verzorging Doortrekkenden’ reisde ze een paar keer op en neer tussen 
het kamp en Amsterdam.
 In december 1942 werd Hillesum ziek en moest haar werkzaam‑
heden gedurende een half jaar staken. In dat halve jaar hield ze geen 
dagboek bij – er is althans niets bewaard. Begin juni 1943 hervatte ze 
haar taak en keerde naar Westerbork terug. Het was voor het laatst. 
Een maand later verloren de medewerkers van de Joodse Raad hun 
bijzondere status. Sommigen keerden terug naar Amsterdam, an‑
deren werden ‘gewone’ gevangenen die ieder moment op transport 
gezet konden worden. Hillesum behoorde vermoedelijk uit vrije wil 
tot laatstgenoemde groep: ze wilde bij haar ouders en jongste broer 
blijven. Op 7 september (1943) werd het gezin weggevoerd. Etty’s ou‑
ders werden meteen vergast, Etty stierf op 30 november, haar broer 
op 31 maart 1944, haar andere en oudste broer kwam in 1945 aan zijn 
einde.
 Naast een dagboek van meer dan 500 dichtbedrukte pagina’s over 
een periode van ruim anderhalf jaar liet Hillesum ook 71 brieven en 
briefjes na. Verreweg de meeste hiervan dateren uit de periode waarvan 
geen dagboek bestaat, de tijd ná oktober 1942 dus. Het laatste briefje 

[26]
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werd geschreven toen ze al in de goederenwagon zat, op 7 september 
1943. Daarin vertelt Hillesum dat ze het kamp zingend verlaten had 
en dat de reis drie dagen zou duren. Van de brieven werden er twee,1 
beide met een beschrijving van de omstandigheden in Westerbork, 
nog tijdens de oorlog illegaal uitgegeven en na de oorlog enkele malen 
herdrukt.
 Heel anders verging het ’t dagboek dat via een vriendin van Hille‑
sum bij de gewezen zeeman en schrijver Klaas Smelik terechtkwam. 
Deze probeerde al in de jaren vijftig delen ervan uitgegeven te krijgen. 
Dat mislukte. De verandering kwam toen Smeliks zoon, de hebraïcus 
Klaas A.D. Smelik, in 1979 uitgever Jan Geurt Gaarlandt benaderde. 
Deze meende dat wat veelal als de zwakte van het dagboek werd gezien 
(het voortdurend filosoferen en zelf‑reflecteren) wel eens een kracht 
zou kunnen zijn.
 Hij had gelijk. De publicatie van het dagboek in het najaar van 1981 
was een sensatie. Binnen enkele dagen stond Hillesum bekend als 
Etty. Herzberg loofde haar op televisie, Marga Minco deed het bij de 
presentatie, Kees Fens bewonderde haar in de Volkskrant. Vervolgens 
buitelden de kranten over elkaar met juichende recensies. Vooral één 
aspect werd beklemtoond: dat ‘Etty’ met vrolijk gemoed haar dood te‑
gemoet was gegaan. ‘Ze wist wat haar wachtte en toch ging Etty la‑
chend naar Auschwitz,’ kopte de Zwolse Courant over de volle breedte 
van de pagina. ‘Vrolijk lachend stapte Etty Hillesum op de trein naar 
Auschwitz’ maakte Het Binnenhof ervan.

Ze verkoos de lijdensweg van het joodse proletariaat, dat geen geld en 
geen relaties had om zich te verbergen. Ze deed dat zonder een spoor 
van lijdzaamheid en zonder haat, niet als een stom schaap ter slacht‑
bank, maar als een lichtende persoonlijkheid voor vriend en vijand.2

Het verbaast niet dat de spirituele Etty Hillesum vooral goed viel bij 
het (voorheen) katholieke weekblad De Tijd. Verbazen daarentegen 
doet het wel dat de vrouw ook door nuchtere mannen als Jerome 
Heldring in het NRC Handelsblad en Rex Brico in Elseviers magazine 
min of meer heilig werd verklaard. De belangrijkste reden hiervoor 
is opnieuw dezelfde: dat Hillesum willens en wetens haar ondergang 
tegemoet zou zijn gegaan. In dat verband werd uit het dagboek veelal 
dezelfde passage geciteerd – hij staat ook op de eerste pagina van de 
inleiding bij Het verstoorde leven.
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Dat men onze totale vernietiging wil, aanvaard ik. Ik wéét het nu. Ik 
zal anderen niet met mijn angsten lastig vallen, ik zal niet verbitterd 
zijn wanneer anderen niet begrijpen waar het bij ons joden om gaat... 
Ik werk en leef door met dezelfde overtuiging en vind het leven zinrijk, 
tóch zinrijk, al durf ik het nauwelijks meer in gezelschap te zeggen.3

Bij deze woorden lijkt slechts één uitleg mogelijk: dat hier sprake is 
van een christusfiguur in vrouwelijke gedaante, iemand die zich niet 
alleen opoffert maar dat zelfs doet met een glimlach om de lippen.

Verkoopsucces

Interessanter wellicht dan de vraag hoe iemand op zoiets vreselijks zo 
kan reageren of wat voor type mens het is dat zo reageert, is de reactie 
van de media en de lezers: waarom was het dagboek van Etty Hillesum 
zo’n succes – en dat niet alleen in Nederland maar ‘overal’.4 Is het om‑
dat hier, net zoals in het dagboek van Anne Frank, een geruststellende 
visie op de Shoah wordt gegeven? Is het omdat het dagboek aansloot 
bij de actualiteit, de spiritualiteit van het ik‑tijdperk onder meer, en 
dus niet gelezen werd als ‘oorlogsboek’ maar als introspectie, reflectie 
en eventueel religieuze beschouwing van een bijzonder mens in een 
bijzondere tijd?5 Of was de reactie zo hevig omdat Hillesums dagboek 
gepubliceerd werd op een moment dat de Shoah in het centrum van de 
belangstelling kwam te staan en hier iemand was die er, hoe vreemd 
het ook klinkt, ‘zin’ aan gaf door, zij het veelal impliciet, te beweren dat 
wreedheid, ondergang en verdriet net zo deel uitmaken van het leven 
als hun tegendeel en dat het dus onmogelijk is de schoonheid te omar‑
men als je de lelijkheid niet erkent – een reden overigens dat het werk 
van Hillesum een enkeling ‘volslagen oninvoelbaar’ om niet te zeggen 
onsympathiek was?6

 Hoewel het juiste antwoord vermoedelijk een combinatie is, springt 
één thema er in de reacties ontegenzeggelijk uit: het spirituele per‑
spectief. Een dergelijk perspectief op de Shoah is vrij uitzonderlijk en 
in de Nederlandse letteren slechts bij een beperkt aantal auteurs te 
vinden. Herzberg is één van hen, zij het dat zijn spiritualiteit wellicht 
beter als moraliteit omschreven kan worden. Maar hij herkende Hil‑
lesums visie wel. Wat hij amor fati had genoemd, had zij volgens hem 
beter beschreven.
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Het Massenschicksal dat je niet ontlopen kunt, integendeel: dat je mee 
moet leven, dat tot jezelf behoort en waaraan je mee moet doen, vind 
je hier zo sterk terug en op een manier zoals ik het niet heb kunnen 
uitdrukken.7

Op deze wijze werd de Shoah losgemaakt van zijn historische context 
en kwintessens van een positie die iedereen altijd bedreigt. ‘In dit dag‑
boek vind je een steun om, tegen de tijdstroom in, héél te worden en 
te blijven,’ schreef de feministische journaliste en latere predikante 
Emmy van Overeem in Elseviers weekblad.

Veertig jaar geleden stelde Esther Hillesum in haar dagboek een diag‑
nose, die ook op veel verschijnselen anno 1981 past... Genoemde diag‑
nose zette Etty niet aan tot protest, maar tot ordening van haar eigen le‑
ven. Een jaar voor haar dood schreef zij in haar laatste schrift dit kleine 
credo: ‘Ik zie geen andere weg, dat ieder van ons inkeert in zichzelf en 
in zichzelf uitroeit en vernietigt al datgene, waarvoor hij meent anderen 
te moeten vernietigen.’8

Het is een visie. Met de gebeurtenissen in het door de nazi’s bezet Eu‑
ropa heeft zij weinig van doen. Wel daarentegen, zo moet je op basis 
van de populariteit van het werk van Etty Hillesum concluderen, met 
de manier waarop een groot aantal mensen tegen die gebeurtenissen 
aankeek of wilde aankijken: troostend, louterend, aanvaardend, tra‑
gisch ben je geneigd te zeggen.
 Hoevelen op een dergelijke wijze op de Shoah reageerden? Het is 
onmogelijk te zeggen. Lang niet allen. Dat staat vast. Het wordt bewe‑
zen door een geheel ander werk over het onderwerp dat in Nederland 
en elders ongeveer tegelijkertijd minstens zo populair werd. Dat dit 
werk in de meeste gevallen niet van Nederlanders afkomstig was, te‑
kent de ontwikkeling: terwijl de Shoah in toenemende mate de kern 
werd van het oorlogsverhaal, werd het oorlogsverhaal in toenemende 
mate internationaal en maakte zich – langzaam, dat wel – los van de 
nationale context waarin het tot dan toe verteld was.

Primo Levi

Ruim een jaar nadat Het verstoorde leven in het Engels was gepubliceerd 
(1983), verscheen in de Verenigde Staten een vertaling van Il sistema 
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periodico van Primo Levi. Het boek sloeg in als een bom en maakte de 
auteur als bij toverslag wereldwijd tot de schrijver van het Shoah‑ver‑
haal.9 Opmerkelijk in dat verband is het verschil in reactie op de eerste 
(1963) en de tweede (1987) Nederlandse vertaling van Levi’s debuut, Se 
questo è un uomo. In de jaren zestig erkende men, naast weerzin tegen 
dergelijke boeken (‘Bah, al weer een concentratiekampverhaal’)10 dat 
het mooi en goed was. Veel aandacht kreeg het verder niet. In de lande‑
lijke pers werd het niet besproken en in het Nieuw Israëlitisch Weekblad 
niet eens vermeld. Hoe anders ging het een kwart eeuw later toen on‑
der meer de recensent van het NRC Handelsblad woorden tekort kwam 
om zijn bewondering uit te drukken. ‘Ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe 
het mogelijk is dat ik nooit eerder iets van hem las,’ schreef hij. Hij was 
niet de enige die zo dacht. In 1991 verscheen de 8ste, in 2007 de 18de 
en in 2009 de 21ste druk van Levi’s bekendste boek. Is dit een mens 
loopt meer dan zestig jaar na het debuut dus nog steeds – voor ander 
werk van Levi geldt in mindere mate hetzelfde.11

 In tegenstelling tot Hillesum schreef Levi na afloop van de gebeur‑
tenissen en niet voor zichzelf maar voor publicatie. Dit laatste was 
belangrijk voor hem. Iedereen moest weten, zo herhaalt hij keer op 
keer, wat er in de kampen gebeurd was.12 Voor die overtuiging had 
hij meerdere redenen. De meest voor de hand liggende is in zijn ge‑
val niet de belangrijkste: dat zoiets nooit meer mocht gebeuren.13 Be‑
langrijker was dat herinneren een vorm was van, al is het een zwaar 
woord, ‘wraak’. Het feit dat hij zich herinnerde en over zijn ervaringen 
schrijven kon, was het bewijs dat de moordenaars niet geslaagd wa‑
ren in hun opzet. Meer nog, hij had hen overwonnen in plaats van zij 
hem. Zij waren gedwongen te zwijgen of zich voor hun herinneringen 
te schamen terwijl hij opgeroepen werd te spreken en schrijven, ja er 
zelfs om bewonderd werd. ‘Wij zijn hierheen gereisd, in de verzegelde 
wagons,’ schrijft Levi in Is dit een mens.

Wij hebben onze vrouwen en kinderen weg zien gaan; wij zijn tot sla‑
ven gemaakt en honderd keer woordeloos naar en van het werk gemar‑
cheerd, gestorven in onze ziel nog voor de anonieme dood. Wij komen 
niet terug. Niemand mag hier vandaan, niemand die mét het in zijn 
vlees gekerfde teken de wereld de kwade tijding zou kunnen brengen 
van wat in Auschwitz de mens van de mens heeft durven maken.14

Deze laatste zinsnede bevat vermoedelijk de sleutel tot Levi’s belang‑
rijkste drijfveer om te schrijven en te publiceren: begrip. Hij moest 
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en zou begrijpen waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. Die 
belangstelling geldt niet zozeer de nazi’s – zij vervullen in zijn verha‑
len veelal15 de rol van schim –, als wel zijn lotgenoten, in het bijzonder 
degenen die zich in het kamp aan de status van wegwerpmens hadden 
weten te ontworstelen: de kapo’s dus, zwarthandelaren en alle anderen 
die zich in de, wat hij noemt, ‘grijze zone’ bewogen. De behoefte door 
te dringen tot dit schemergebied, dwong Levi af te zien van eenvou‑
dige oordelen en begrip te hebben voor zaken die hij liever zou ontken‑
nen: dat de mens de mens een wolf is. Deze erkenning is tegelijkertijd 
de belangrijkste reden dat hij door strenge moralisten veelal scherp 
veroordeeld en door de meer rekkelijken (als dat het juiste woord is) 
meestal enorm bewonderd wordt. Zo maakt Levi in het centrale hoofd‑
stuk van Is dit een mens een onderscheid tussen degenen die verloren 
waren en degenen die gered zijn, ‘i sommersi e i salvati’ – kort vóór 
zijn dood publiceerde hij onder deze titel nog een apart boek. In het 
gewone leven, stelt hij, zijn er allerlei verschillen tussen mensen aan te 
brengen. Er zijn goeden en kwaden, wijzen en dwazen, laffen en dap‑
peren. In het kamp zijn al deze verschillen ondergeschikt aan de wet 
van het overleven. Je overleeft of je overleeft niet, je bent voorlopig ge‑
red of voorgoed verloren, andere mogelijkheden zijn er niet. Om gered 
te worden, beter gezegd om jezelf te redden (een ander doet het niet), 
moet je maatregelen nemen die je in het gewone leven niet zou nemen 
en die daar ook verboden zijn. In het kamp bestaan geen verboden. 
Daar bestaat slechts één wet:

aan wie heeft, zal gegeven worden; van wie niet heeft, zal genomen wor‑
den...
Wie geen Organisator, Kombinator, Prominent... weet te worden, wordt 
in korte tijd een muzelman.16 In het leven bestaat er een derde weg en is 
daar zelfs de gewone; in het concentratiekamp bestaat die niet.

En dus blijft de concentratiekampgevangene geen andere keuze dan 
zich compromitteren. ‘Hier is de strijd om te overleven meedogen‑
loos,’ zegt Levi, ‘omdat iedereen wanhopig, onmenselijk alleen is.’17 
Het is een heel wat minder geruststellende boodschap dan die van Hil‑
lesum.
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Elie Wiesel

Hoe anders weer een derde Shoahslachtoffer dat halverwege de jaren 
tachtig opeens alom van zich deed spreken – zij het dat zijn boeken, 
in ieder geval in Nederland, minder succes hadden: Elie Wiesel. Hij 
was tien jaar jonger dan Levi, geboren in 1928, en tijdens de oorlog 
dus nog een jonge man. Niettemin voelde ook hij meteen na afloop 
de behoefte om te getuigen, al duurde het in zijn geval ruim tien jaar 
voor zijn eerste boek verscheen. Het was het begin van een stroom die 
voorlopig niet zou opdrogen en ongeveer dezelfde loop kent als die van 
het werk van Levi: langzame groei in de jaren zestig en zeventig en een 
plotselinge hausse vanaf het midden van de jaren tachtig.
 Hierbij speelt één gebeurtenis een doorslaggevende rol: de toeken‑
ning van de Nobelprijs voor de Vrede in 1986. Deze toekenning was 
het gevolg van jarenlange activiteiten op velerlei gebied maar met de 
Shoah als kernstuk. Zo was Wiesel voorzitter van de commissie die 
zich bezighield met de bouw van het Holocaust Memorial Museum in 
Washington. Ondertussen gaf hij les op tal van universiteiten en was 
een onvermoeibaar publicist. De toekenning van de Nobelprijs bete‑
kende voor dit alles een extra stimulans en had tot gevolg dat hij zich 
voortaan om tal van mensenrechtenkwesties bekommerde – Argen‑
tijnse desaparecidos, de zwarte bevolking van Zuid‑Afrika, Miskito‑indi‑
anen uit Nicaragua, Koerden en slachtoffers van genocide in voorma‑
lig Joegoslavië, Darfur en elders. Hiermee groeide hij in de Verenigde 
Staten (waar hij sinds het midden van de jaren vijftig woont) uit tot 
een publieke figuur en bestsellerauteur. Zo werd zijn meest bekende 
boek, tevens debuut (De nacht) opgenomen in het leesprogramma van 
Oprah Winfrey, met als gevolg dat hiervan in 2006 maar liefst zes mil‑
joen exemplaren verkocht waren.
 Hoewel Wiesel en Levi overeenstemmen in de gedachte dat het 
noodzakelijk is van de ervaring getuigenis af te leggen, is de inhoud 
van hun herinnering fundamenteel verschillend. Levi kiest een iro‑
nisch, hard, zelfs nietsontziend standpunt, Wiesel daarentegen is ide‑
alistisch, zacht en bewust verhullend. Hij geeft dit laatste ook toe. Hij 
bewondert joden, schrijft hij in zijn memoires, in het bijzonder die 
van zijn Roemeense geboorteplaats en voelt ‘in tegenstelling tot som‑
migen van mijn collega’s’ (de snier is onmiskenbaar) geen behoefte 
aandacht te besteden aan hun minder fraaie eigenschappen. ‘Ik moet 
ervoor waarschuwen,’ stelt hij,
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dat bepaalde gebeurtenissen achterwege gelaten zullen worden, in het 
bijzonder gebeurtenissen die vrienden in verlegenheid zouden kunnen 
brengen of het joodse volk nadeel zouden kunnen berokkenen.18

Wiesel wil nadrukkelijk de melitz yosher, bemiddelaar, advocaat of 
woordvoerder van de joodse gemeenschap zijn en namens hen getui‑
gen van hetgeen zich tijdens ‘de nacht’ heeft afgespeeld. Hierbij is de 
door hem beschreven ervaring een andere dan die van Levi. Terwijl 
deze het kamp als een jungle schetst, waren het volgens Wiesel juist 
onderlinge bijstand, geloof in God en vertrouwen in de toekomst die 
mensen op de been hielden. Met deze visie sluit hij aan bij een joodse 
traditie, van diep verdriet over het lot maar volharding ondanks alles 
en de zekerheid dat de ontwikkelingen zich dankzij ‘hogere’ krachten 
uiteindelijk ten goede zullen keren. Vandaar bijvoorbeeld dat De nacht 
optimistisch eindigt: met de opstand die uitbrak vlak voordat Buchen‑
wald bevrijd werd.19

 Zoals gezegd worden sommige zaken door Wiesel bewust verzwe‑
gen. Andere, zegt hij, moeten verzwegen worden omdat ze niet verteld 
kunnen worden. Vandaar zijn beroemde uitspraak dat Auschwitz eerst 
de cultuur en daarna de kunst had verslagen.

Net zoals niemand zich Auschwitz vóór Auschwitz kon voorstellen, zo 
kan niemand Auschwitz na Auschwitz in herinnering roepen. De waar‑
heid van Auschwitz ligt verborgen in het as.20

Maar met opmerkingen als deze manoeuvreerde Wiesel zich als 
woordvoerder van de concentratiekampervaring in een onmogelijk 
parket. Want hoe kan je publiekelijk over iets spreken waarvan het ge‑
heim in stand moet blijven – ‘its secret is doomed to remain intact’?21 
Er is maar één manier: door te stellen dat er een onoverbrugbare kloof 
ligt tussen buitenstaanders en ingewijden en dat je als vertegenwoor‑
diger van laatstgenoemde groep niet anders kunt doen dan je hullen in 
raadselen.22 Buitenstaanders moesten volgens Wiesel zelfs helemaal 
van het onderwerp afblijven, zeker als ze er ‘kunst’ of, erger nog, een 
massaproduct (Holocaust, Schindler’s List e.d.) van wilden maken.23 Ve‑
len waren het met hem eens maar meer mensen keken, luisterden of 
lazen er toch over.
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Claude Lanzmann

Ook Claude Lanzmann, de vierde persoon die in het kader van de ver‑
snelde belangstelling voor de Shoah in het midden van de jaren tach‑
tig van de twintigste eeuw opeens alom van zich deed spreken, was 
een fervent tegenstander van de verbeelding van de Shoah. Hij, maker 
van een halverwege de jaren tachtig in intellectuele kringen als ver‑
pletterend ervaren, meer dan negen uur durende documentaire over 
het onderwerp, was eveneens van mening dat het onmogelijk was het 
gebeurde te reconstrueren. Vandaar dat zijn beelden niet gaan over 
de gebeurtenissen maar over de herinnering daaraan. ‘Shoah is geen 
moment een documentaire,’ betoogde Lanzmann keer op keer – in‑
derdaad wordt in heel de reeks slechts één historisch document ge‑
toond. Zij is ‘een verbeelding van de werkelijkheid’ ofwel – een term 
die Franse intellectuelen goed begrepen – ‘cinema’.24 De Shoah was 
voorbij en onvoorstelbaar. Net als de dood. Niet voorbij echter was de 
herinnering bij degenen die het overleefd hadden. Die was dan ook het 
enige wat verbeeldbaar is. ‘Als ik een bestaande film had gevonden,’ 
schreef Lanzmann in een beroemde reactie op Schindler’s List,

die laat zien hoe 3000 joden, mannen, vrouwen, kinderen, gezamenlijk 
sterven, stikken, in een gaskamer of crematorium, dan zou ik hem niet 
alleen niet hebben getoond, ik zou hem hebben vernietigd. Ik kan niet 
zeggen waarom. Het spreekt vanzelf.25

Vandaar zijn woede over het werk van Spielberg en vergelijkbare po‑
gingen als La vita è bella. ‘In zekere zin ben ik niet in staat mijn bewe‑
ringen te staven,’ stelt Lanzmann die ook wel begrijpt dat hij zich op de 
rand van het aanvaardbare begeeft.

Men begrijpt het of men begrijpt het niet. Het is een beetje zoals het 
Cartesiaanse cogito: aan het eind loop je vast, dat is de ultieme knoop, 
verder kun je niet gaan. De holocaust is hierin uniek dat hij om zich 
heen, met een cirkel van vuur, een grens bouwt die je niet kan over‑
schrijden, want een bepaalde absolute vorm van afschuw is niet over‑
draagbaar. Pretenderen dat toch te doen is zich schuldig maken aan de 
allergrofste overtreding. Fictie is een overtreding.
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Gerhard Durlacher

Naast Hillesum, Levi, Wiesel en Lanzmann is er tot slot nog een vijfde 
persoon die een groot aandeel heeft gehad in de groeiende belangstel‑
ling voor de Shoah aan het eind van de twintigste eeuw, in het bijzon‑
der waar het Nederland aangaat: Gerhard Durlacher. Geboren in 1928 
in Baden‑Baden, Duitsland, emigreerde hij op negenjarige leeftijd met 
zijn ouders naar Nederland, belandde in Auschwitz, overleefde en pro‑
beerde vervolgens een nieuw leven op te bouwen. Dat lukte. Hij stu‑
deerde, trouwde, werkte maar het verleden bleef bonken. Durlacher 
ging daarom bij Bastiaans in therapie. Dat sloopte hem lichamelijk 
maar brak hem geestelijk open en was het begin van een niet aflatende 
zoektocht naar het hoe en waarom. Ondertussen begon hij te schrij‑
ven, eerst aarzelend maar na enkele publicaties in De Gids met lef en 
na zijn goed ontvangen debuut (Strepen aan de hemel) in 1985 met nog 
meer lef. Eenmaal zover werd Durlacher steeds vaker uitgenodigd over 
zijn ervaringen te spreken, publiceerde nog een klein boek (Drenkeling, 
1987), nog een (De zoektocht, 1991), een vierde (Quarantaine, 1993) 
en groeide langzaam uit tot Nederlands succesvolste schrijver over 
de Shoah. De bevestiging kwam toen hij in 1994 voor laatstgenoemd 
boek de ako‑literatuurprijs en een jaar later voor zijn oeuvre een ere‑
doctoraat kreeg.
 De combinatie van literaire prijs en wetenschappelijke erkenning 
geeft al aan dat Durlacher zich op een grens beweegt. Hij koppelt de 
ervaring van het slachtoffer zowel aan de analyse van de sociale weten‑
schapper (zijn beroep) als aan de verbeelding van de kunstenaar. Mede 
hierdoor is zijn werk een zeer goede momentopname van de omgang 
met de Shoah in de laatste decennia van de twintigste eeuw.

In het geval van Durlacher duurde het tot diep in de jaren zestig dat hij 
de confrontatie met het verleden aandurfde. Dit deed hij om te begin‑
nen door een bezoek aan Westerbork te brengen. Het stelde hem ge‑
rust. In het kamp woonden Molukkers. Ze waren weliswaar arm maar 
hadden een toekomst. Geruststellender nog was dat er naar het kamp 
geen trein meer reed. De opluchting was echter tijdelijk. Het verleden 
bleef Durlacher achtervolgen, hij probeerde eraan te ontsnappen, dat 
lukte nu eens wel, dan weer niet. ‘De Vlammen die door het brand‑
scherm van mijn geheugen lekken,’ schrijft hij, ‘tracht ik te verstikken 
door het gesloten te houden.’26 Elders zegt hij dat hij het verleden in 
zijn geheugen dichtmetselde maar dat de specie na een jaar of veer‑
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tig definitief losliet. ‘De schokkende herinneringen die ik, dankzij be‑
grijpende therapeuten weer in mijn denken en voelen kon toelaten, 
vroegen om toetsing.’ Daarop begon hij zijn zoektocht – in archieven, 
geschriften en onder lotgenoten.
 Gewapend met bandrecordertje, pen en blocnote trok Durlacher aan 
het begin van de jaren tachtig door de wereld. In de verslagen van het 
Auschwitzproces, opgeborgen bij Yad Vashem, las hij een levensver‑
haal dat parallel liep aan het zijne, ‘als spoorrail naast spoorrail’. Als hij 
vervolgens hoort dat de hoofdpersoon van dat verhaal nog leeft, zelfs 
in de buurt woont en hem graag wil ontvangen, lijkt zijn zoektocht 
beloond te worden. Dat is nog meer het geval als de lotgenoot, de Israë‑
lische kunstenaar Jehuda Bauer, nog vijftien anderen kent uit de groep 
waartoe hij en Durlacher behoorden. Een van hen, historicus Otto Dov 
Kulka, woont eveneens vlakbij.
 Kort hierop zitten de drie mannen bijeen en praten – over het kamp, 
hun wonderbaarlijke overleving, het heden. Een van de verklaringen 
voor hun redding, zo vertellen de twee Israëliërs, zou kameraadschap‑
pelijkheid zijn geweest. Durlacher hoort hen aan maar herinnert zich 
het wolvengedrag in het kamp, en hoe ‘een quasi‑kapo uit onze groep 
een van ons bloedig en meedogenloos in elkaar sloeg.’ Hij probeert 
zijn scepsis te verbergen. Welk recht heeft hij anderen hun troosten‑
de herinnering te ontnemen? Weer even later ontmoet hij een vierde 
uit hun groep. Hij is rabbijn en verlegen. In het gesprek vallen lange 
stiltes. Hij overhandigt Durlacher een boekje over degene die verant‑
woordelijk voor de redding zou zijn: God. De ontvanger weet met het 
geschenk geen raad.
 Op deze wijze vervolgt Durlacher zijn zoektocht, ontmoet meer 
lotgenoten, specialisten als Wiesel en Hilberg, leest, schrijft, spreekt. 
Maar een antwoord op zijn vragen vindt hij niet – niet echt. Dat kan 
ook niet want zijn vragen zijn, hoewel emotioneel duidelijk, intellectu‑
eel vaag en eerder existentieel dan historisch. Historisch is wel het wei‑
nige dat Durlacher over het nazisysteem schrijft en op basis daarvan 
ook concludeert: dat het wat joden betreft slechts één doel nastreefde 
en daartoe alle mogelijke middelen hanteerde. Historisch is ook wat 
hij schrijft over de psyche van de gevangenen en overlevenden – in dat 
verband bekritiseert hij onder meer de opvatting dat zij zich als makke 
schapen naar de slachtbank hadden laten leiden. Historisch tot slot is 
het vele dat hij over zichzelf vertelt, vooral waar het de naoorlog betreft. 
Maar de centrale vraag achter dit alles is verbijstering over een feit dat 
op basis van historische gegevens niet of nauwelijks te beantwoorden 
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is: dat hij het overleefd heeft en kan navertellen terwijl anderen daarin 
niet geslaagd zijn. ‘Eén vraag brandt al sinds jaren op mijn lippen,’ 
schrijft hij aan het eind van zijn zoektocht. Hij stelt hem op het mo‑
ment dat vijftien lotgenoten tijdens een reünie in Israël bijeen zijn.

Waarom zijn wij, juist wij, toen iedereen in Birkenaus Familienlager al 
ten dode opgeschreven was, door Mengele geselecteerd en weggevoerd 
naar het Männerlager?27

Verschillende mogelijkheden worden geopperd maar de meest waar‑
schijnlijke is volgens Durlacher van hemzelf afkomstig. Het is tegelij‑
kertijd ook het meest absurde antwoord, zo absurd dat het eigenlijk niet 
uitgesproken mag worden en, eenmaal uitgesproken, door alle aanwe‑
zigen meteen in de ban wordt gedaan: dat de jongens hun redding te 
danken hebben gehad aan de joodse minnaressen van kampoudsten 
en SS‑officieren. Als beloning voor bewezen diensten hadden zij voor 
een handvol van hun lotgenoten een kans op leven bedongen. Die be‑
loning werd gegeven. Het was de strohalm die Durlacher en de zijnen 
het leven redde. Maar de verklaring is te erg voor woorden en in plaats 
van daarover te spreken houdt het gezelschap twee minuten stilte. 
Hiermee is de zoektocht van Durlacher geëindigd: met een antwoord 
dat niet gegeven mag worden.

Van aspect naar symbool

Hillesum, Levi, Wiesel, Lanzmann en Durlacher zijn slechts enkelen, 
zij het vermoedelijk wel de opvallendsten onder degenen die ertoe bij‑
gedragen hebben dat de Shoah eind twintigste eeuw het meest bespro‑
ken onderwerp van de oorlogsgeschiedenis werd. Die aandacht ging zo 
ver dat een overgroot deel van de Nederlandse bevolking begin eenen‑
twintigste eeuw meende dat de jodenvervolging een van de oorzaken 
van de oorlog was geweest.28 Hiermee waren de verhoudingen omge‑
draaid. Terwijl de Shoah in de eerste, zeg, dertig, veertig jaar na de oor‑
log een aspect van de Tweede Wereldoorlog was,29 werd hij eind twin‑
tigste eeuw het symbool ervan. De verandering was alom merkbaar, 
in de eerste plaats in een ongekende productie van herinneringen, 
studies, speelfilms, documentaires, lespakketten, monumenten en 
themamusea over het onderwerp. Een volgens sommigen ongunstig 
nevenaspect van deze belangstelling was dat het fenomeen verameri‑
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kaniseerde ofwel – een in dit verband bizar woord – ‘verpretparkte’ dan 
wel onderdeel werd van een industrie. Het bezorgde velen gevoelens 
van ongemak.30

 Door de groeiende aandacht voor de Shoah kwamen ook degenen 
die het fenomeen bagatelliseerden of ontkenden in de schijnwerpers, 
evenals degenen die het tegendeel deden en de Shoah gebruikten om 
aandacht te trekken. Ook ontstonden naar aanleiding van uitspraken of 
daden van dezen of genen met betrekking tot de Shoah enkele kleine 
of minder kleine affaires zoals in 1988 rond Het vuil, de stad en de dood 
van Fassbinder en de daaraan gerelateerde rel rond Jules Croiset.31 Aan 
de betekenis van het fenomeen deed een en ander niet af. Daarvoor 
maakt de Shoah ondertussen te zeer deel uit van de collectieve herin‑
nering c.q. politieke ideologie van het Westen – en dus ook van Neder‑
land. Dit op zijn beurt verklaart waarom overheden van alle niveaus 
zich eind twintigste eeuw in toenemende mate sterk maakten voor 
een vorm van geschiedenispolitiek waarin de Shoah centraal stond. In 
de Verenigde Staten werd een dergelijke politiek veelal op één lijn ge‑
plaatst met Holocausteducatie. Min of meer parallel hieraan liepen de 
pogingen niet of onvoldoende gestrafte oorlogsmisdadigers alsnog ter 
verantwoording te roepen. Hoewel het, enkele spectaculaire gevallen 
uitgezonderd, veelal bij pogingen bleef, waren de publicitaire gevolgen 
enorm. Een en ander leidde ertoe dat aanvaarding van de Shoah‑erfe‑
nis eind twintigste eeuw welhaast een voorwaarde werd voor deelname 
aan de westerse samenleving, zoiets als een paspoort tot de moderni‑
teit. Opmerkelijk detail is dat op ongeveer hetzelfde moment dat dit 
gebeurde, onder het oog, ja zelfs deels onder verantwoordelijkheid van 
diezelfde westerse samenleving voor het eerst sinds de Tweede We‑
reldoorlog gebeurtenissen plaatsvonden die aan niets zozeer deden 
denken als aan diezelfde Shoah. Het is een van de vele paradoxen in de 
recente omgang met het fenomeen.32

Schindler’s List

Om te beginnen de enorme productie over en rond de Shoah – vooral 
opvallend omdat ze schril afsteekt tegen hetgeen daarover in de eerste 
decennia na de oorlog naar buiten kwam. Terwijl de televisieserie Ho-
locaust uit het eind van de jaren zeventig die productie enorm stimu‑
leerde, is Schindler’s List van Steven Spielberg het beste bewijs dat het 
thema vijftien jaar later een groot publiek aansprak. Het succes van 
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deze meest succesvolle ‘oorlogsfilm’ ooit33 was dermate dat de vooraan‑
staande criticus John Gross al enkele maanden na de première schreef 
dat onbekendheid met de Shoah voortaan ondenkbaar was. Ontken‑
ners, zo beweerde hij, hadden geen poot meer om op te staan.34

 Ook in Nederland maakte Schindler’s List veel indruk – de naam 
van de hoofdpersoon viel, voor wat dergelijke getallen waard zijn, in 
het NRC Handelsblad van 1994 60 keer, in Het Parool 65, in Trouw 
36 en in het Algemeen Dagblad 46 keer. De film werd in de eerste 25 
dagen door een kwart miljoen mensen bezocht, zo’n 10 000 per dag 
– een aantal dat temeer opvallend is omdat er in Nederland slechts 17 
kopiëen in omloop waren en er door de lengte van de film niet meer 
dan twee voorstellingen per dag gehouden konden worden.35 De in‑
druk was enorm. Het blijkt onder meer uit een kleine reportage onder 
scholieren in Drachten waar de voorstelling, net zoals in tal van andere 
plaatsen,36 klassikaal bezocht werd.
 ‘Tijdens de film is het opmerkelijk rustig,’ schreef een journalist van 
het NRC Handelsblad.

De kinderen kijken met strakke gezichten naar beelden van stapels 
brillen, schoenen, ringen, horloges en tanden van gedeporteerde joden 
die worden verzameld en op een hoop gegooid. Na afloop lopen enkele 
scholieren met betraande gezichten naar buiten. ‘Indrukwekkend, aan‑
grijpend, interessant, luguber, keihard, heel goed’, zijn enkele oordelen 
die ze geven.37

Volgens De Telegraaf had sinds de verschijning van het dagboek van 
Anne Frank geen werk zoveel losgemaakt als deze film. Meer nog, 
schreef de krant met een kenmerkende stijlfiguur: ‘Schindler’s List zal 
tot in lengte van jaren discussies veroorzaken... Hij maakt voorlopig 
alle andere films over de oorlog overbodig.’
 Elsevier verkondigde in iets nuchterder bewoordingen hetzelfde. 
‘Naakte waarheid’ stond boven het artikel. Het meldde dat Spielberg, 
magiër van het amusement, niet alleen een waarheidsgetrouwe ver‑
filming had beloofd maar ook daadwerkelijk had gemaakt. Schindler’s 
List stond ‘in realiteitsgehalte op eenzame hoogte tussen de eerdere 
oorlogsfilms’. Het had niets minder gedaan dan ‘Auschwitz gerecon‑
strueerd’.38

 Ook uit joodse hoek kreeg de film veel lof. Zo beweerde Awraham 
Soetendorp, rabbijn van de liberaal joodse gemeente Den Haag, dat 
de kloof tussen jong en oud door de film overbrugd werd. Spielberg, 
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schreef hij, behoorde tot de generatie die opgegroeid was in de jaren 
dat de Shoah verdrongen was. Pas recentelijk zou aan die verdrin‑
ging een eind zijn gekomen en was er zoiets als een inhaalslag be‑
gonnen. Die inhaalslag verklaarde volgens Soetendorp dat men in de 
Verenigde Staten veelal geneigd was de Shoah theatraal voor te stel‑
len, ‘de realiteit op grootbeeld, met gebruikmaking van de nieuwste 
verworvenheden van de mediatechniek.’ Spielberg zou in Schindler’s 
List van dergelijke technieken bewust geen gebruik hebben gemaakt. 
Hij had een ‘Europese film uit Amerika’ gebracht. In tegenstelling 
tot Lanzmann (die zich ergerde aan de zoetsappigheid) vond Soeten‑
dorp het einde met de steenlegging bij Schindler’s graf subliem. ‘Zij, 
die oud maar ongebroken de overwoestbare taal van de hoop spreken. 
De geest van Amalek [het Kwaad] wordt teruggedrongen, ondanks al‑
les.’39

 Elders in Europa, vooral in Polen en Duitsland, was de indruk van 
Spielbergs film zo mogelijk nog groter. ‘De commotie van nu roept 
herinneringen [op] aan de jaren zeventig toen de Amerikaanse film 
“Holocaust” door de Duitse tv werd uitgezonden,’ schreef een Neder‑
landse krant over de reactie van de buren. Maar terwijl de Duitsers 
destijds hadden moeten aanzien hoe ze als beesten afgeschilderd wer‑
den, konden ze zich nu laven aan een Duitse held. Geruststellend was 
dat niet. Integendeel. ‘Oskar Schindler rekent na vijftig jaar af met het 
meest gehoorde naoorlogse alibi in Duitsland en andere landen: “wat 
kon ik nou doen?”.’40

 Kritiek was er vanzelfsprekend ook. Wat die betreft zette Lanzmann 
de toon. In Nederland werd hij hierin gevolgd door onder meer Henk 
Hofland en een man die zich spoedig tot kenner van Shoah‑ en kamp‑
literatuur zou ontwikkelen, Jacques Firmin Vogelaar. Hij noemde 
Schindler’s List een Amerikaanse schietfilm en daarom een aanflui‑
ting.

Niets nieuws laten zien, een uitzonderingsgeval, met een psychologie 
zo plat als een dubbeltje. Dat alles, aldus de vrome prevelementen, tot 
nut en vermaak van ‘een wereldpubliek’.41

Maar Vogelaar, Lanzmann en Hofland waren uitzonderingen en wer‑
den dan ook scherp tegengesproken. Zo verzette David Barnouw, me‑
dewerker van het niod en kenner van de Shoahfilm, zich tegen Lanz‑
manns hooghartigheid. Hijzelf maakte immers ook deel uit van de 
door hem bekritiseerde Holocaustindustrie. Bovendien, waar haalde 
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hij de pretentie vandaan te denken dat met zijn film alles over het on‑
derwerp gezegd zou zijn? Dat was niet zo en kon niet zo zijn. Er zou, 
zo voorspelde Barnouw, ook op filmisch gebied nog heel wat volgen.42 
Hij had gelijk.

Aantal media43 met de woorden ‘Shoah’ en Holocaust’ in de (onder)titel44

 Shoah Holocaust  Shoah Holocaust  Shoah  Holocaust

1946 4 4 1966 17 18 1986 66 526

1947 3 2 1967 24 16 1987 76 608

1948 3 5 1968 32 40 1988 53 629

1949 2 2 1969 20 27 1989 36 794

1950 9 7 1970 26 93 1990 88 1057

1951 7 4 1971 16 50 1991 62 805

1952 6 2 1972 15 70 1992 85 902

1953 7 – 1973 35 79 1993 85 900

1954 1 – 1974 32 171 1994 83 1252

1955 2 – 1975 43 664 1995 121 1295

1956 1 – 1976 26 208 1996 165 1178

1957 9 4 1977 20 182 1997 151 1182

1958 8 3 1978 39 289 1998 186 1211

1959 9 4 1979 33 445 1999 173 1327

1960 24 14 1980 37 596 2000 216 1679

1961 19 5 1981 23 377 2001 233 1539

1962 16 10 1982 23 654 2002 209 1563

1963 19 7 1983 36 526 2003 238 1465

1964 12 8 1984 31 623 2004 221 1397

1965 24 34 1985 72 551 2005 339 1406 

In the picture

De Shoahproductie aan het eind van de twintigste, begin eenentwin‑
tigste eeuw is zo enorm dat elke generalisatie onmogelijk wordt. Maar 
als er voor het werk een algemene noemer te vinden is, dan ligt die 
toch wel bij het perspectief. Immers in bijna alle gevallen (opmerkelijk 
genoeg vormt juist Schindler’s List een uitzondering) wordt het verhaal 
verteld vanuit het gezichtspunt van het slachtoffer. Dat geldt vanzelf‑
sprekend alle herinneringen, het geldt verreweg de meeste historische 
werken en documentaires en het gaat ook op voor de meeste films en 



589

nooit meer auschwitz

andere kunstwerken. Een goed voorbeeld van dit laatste is een andere 
succesvolle Shoahfilm, The Pianist van Roman Polanski. Hij draait ge‑
heel om één persoon, de historische figuur Wladyslaw Szpilman en 
een van de weinigen die het getto van Warschau wist te overleven. Met‑
een na de oorlog publiceerde Szpilman een boek over zijn ervaringen. 
Het werd zoals bijna alle vroege boeken over het onderwerp meteen 
vergeten. Maar eind twintigste eeuw werd het herontdekt en trof film‑
maker Roman Polanski, zelf Pools en overlevende, als een mokerslag. 
Dit was het zetje dat hij nodig had voor de film die hij altijd had willen 
maar nooit had kunnen of durven maken. Al evenaarde hij met zijn 
film niet het succes van Schindler’s List, door critici wordt The Pianist 
over het algemeen als superieur gezien en bovendien een loochenstraf‑
fing van de standpunten van zowel Lanzmann als Spielberg: in het ene 
geval dat verbeelding van de Shoah onmogelijk, in het andere geval 
dat overdrijving onvermijdelijk is. ‘The Pianist gaat verder,’ schreef een 
Nederlands recensent,

is minder smaakvol en op een overtuigende manier laconiek. De ach‑
teloze nazi‑executies en talrijke andere gruwelen zijn bijna terloops ge‑
filmd, zo willekeurig en onvoorspelbaar als de werkelijkheid. Het levert 
scènes op die weer net even anders zijn dan de overbekende.45

Gestuwd vanuit de VS

Terwijl herinneringen, studie, films en documentaires de Shoah voort‑
durend onder de aandacht brachten, verschenen in de westerse wereld 
ook steeds meer monumentale herinneringen aan de gebeurtenissen. 
Vaak gebeurde dat op opvallende plekken. Een goed, Nederlands voor‑
beeld hiervan is de gedenksteen die in 1989 aan het gemeentehuis van 
Dordrecht werd bevestigd: een kubusachtig blok met daarop een david‑
ster en de tekst ‘Je moet het je kinderen vertellen’. In Oud‑Beijerland 
was al eerder, in 1987, een hand met daarin een davidster geplaatst. 
‘Om te verbinden wiens hart is gebroken,’ luidt de begeleidende tekst 
(uit Jesaja). In 1991 werd in Enschede een vier meter hoge thorarol 
naast de ingang van de synagoge opgericht. Ongeveer vanaf dat mo‑
ment plaatsten tientallen Nederlandse gemeenten gedenkstenen voor 
de omgekomen joodse bevolking.46 Deze daad is temeer opmerkelijk 
omdat dergelijke monumenten tot dan toe bijna uitsluitend door parti‑
culieren en op kerkhoven47 waren geplaatst. Eind twintigste eeuw ver‑
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anderde dat. Het initiatief lag nu bij publieke organen en gedenkste‑
nen werden veelal in de openbare ruimte geplaatst.

Joodse oorlogsmonumenten in Nederland48

Vóór 1950: 39
1950‑1959: 28
1960‑1969: 13
1970‑1979: 14
1980‑1989: 42
1990‑1999: 76
2000‑2010: 43

Met de oprichting van zovele monumenten voor Shoahslachtoffers 
volgde Nederland een internationale ontwikkeling. Deze had z’n mo‑
tor in de Verenigde Staten waar de Shoah in de loop van de jaren tach‑
tig dermate in het centrum van de belangstelling kwam te staan dat het 
welhaast onmogelijk is daarover niet verbaasd te zijn. Dat waren zelfs 
degenen die, zoals Elie Wiesel, al het mogelijke deden het fenomeen 
onder de aandacht te brengen. Zo verschenen alleen al in de New York 
Times in 1996 meer dan 500 artikelen over of in verband met het on‑
derwerp. Ondertussen veroverde Schindler’s List de wereld, werkten al‑
leen al in de Verenigde Staten zo’n honderd wetenschappers aan een 
dissertatie over de Shoah en werden er minstens twee tijdschriften op 
de markt gebracht die zich uitsluitend daarmee bezighielden – om alle 
populaire neveneffecten in media, kunst, onderwijs en musea niet te 
noemen.49

Het model voor de talloze Amerikaanse Holocaustprojecten was het 
United States Holocaust Memorial Museum in Washington, gelegen 
op loopafstand van de National Mall en dus op een plek die voor Ame‑
rikanen van grote symbolische betekenis is.50 Met de aanduiding van 
deze locatie is meteen de belangrijkste vraag gegeven: hoe komt een 
museum ter herinnering aan de Shoah in de Verenigde Staten terecht 
– en dan nog wel op zo’n belangrijke plek? Op het eerste gezicht ligt 
dat immers niet voor de hand. De Shoah voltrok zich in Europa en 
kreeg in de eerste decennia na de oorlog, ook in de Verenigde Staten, 
weinig aandacht. Zoals bijna overal begon dat in de loop van de jaren 
zeventig te veranderen, met als keerpunt de uitzending van de televi‑
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sieserie Holocaust. Die uitzending vond plaats op een wat de Verenigde 
Staten betreft opmerkelijk moment: 1978. In hetzelfde jaar verkochten 
de VS een groot aantal F‑15 straaljagers aan Saoedi‑Arabië en erkende 
de toenmalige president Jimmy Carter de wettige rechten van de Pales‑
tijnen.51 Een en ander bracht nogal wat opwinding met zich mee, plus 
het verwijt dat de Verenigde Staten de belangen van Arabieren zouden 
bevorderen. Het was een van de redenen52 een commissie in het leven 
te roepen met als taak onderzoek naar de oprichting van een nationaal 
monument ter herinnering aan zes miljoen vermoorde joden. Een van 
de aanbevelingen van deze commissie, onder voorzitterschap van Elie 
Wiesel, was de inrichting van een nationaal museum over het thema.
 Hiervoor werden twee argumenten gegeven. Het ene betrof het 
verleden: de Shoah zou de grootste zwakte van de westerse bescha‑
ving blootleggen, ‘reveals a potential pathology at the heart of Western 
civilisation together with the frightening consequences of the total 
exercise of power’, om het in de woorden van het in 1979 gepresen‑
teerde rapport te zeggen.53 Het tweede argument betrof de toekomst: 
de permanente herinnering aan de zwakte van de westerse beschaving 
zou het beste middel zijn om herhaling te voorkomen. Hoewel de ar‑
gumenten eenieder overtuigden, begon er een moeizaam traject54 dat 
niet minder dan vijftien jaar in beslag nam. Pas in april 1993 werd het 
museum geopend.55

 In het United States Holocaust Memorial Museum wordt een stap 
verder gezet in de richting die de Amerikanen op basis van het dagboek 
van Anne Frank al in de jaren vijftig ingeslagen waren, enerzijds van 
een universalistische en optimistische, anderzijds van een theatrale 
uitleg van de Shoah. Universalisme en optimisme zijn in dit geval on‑
miskenbaar, niet alleen in de plaatsing van het museum temidden van 
andere, voor de Amerikaanse cultuur symbolische gebouwen maar ook 
in de inrichting. Zo ziet de bezoeker die het museum via de 14de straat 
binnengaat als eerste de vlaggen van de Amerikaanse divisies die de 
concentratiekampen bevrijdden. De boodschap ervan is duidelijk. In 
de woorden van een Amerikaans criticus: ‘The liberators have returned 
to finish the job. First rescue, then remembrance. Bless them.’56

 Wie het museum via de 15de straat binnengaat, krijgt een andere 
vingerwijzing naar de tegenstelling tussen het Amerikaanse wereld‑
beeld en de Shoah. Aan de ene kant staat een uitspraak uit de Decla-
ration of Independence: ‘All men are created equal... they are endowed 
by their creator with certain inalienable rights, among these are life, 
liberty and the Pursuit of Happiness.’ Hiertegenover prijken de woor‑
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den van George Washington: ‘The government of the United States... 
gives to bigotry no sanction, to persecution no assistance.’
 Dan de theatralisering. Kan een boek, theaterstuk of film nog een 
poging doen zo kaal mogelijk te zijn, een museum is daartoe per defi‑
nitie niet in staat. Theoretisch is het natuurlijk mogelijk niets anders 
te tonen dan door derden geproduceerde beelden en teksten maar 
daarmee maakt een museum zichzelf overbodig. Je kunt die teksten 
en beelden immers ook elders lezen of zien. Bovendien: wat is de 
meerwaarde van tweedimensionale voorwerpen in een driedimensi‑
onale omgeving? Met andere woorden, een historisch museum kan 
nauwelijks anders dan proberen de bezoeker te verplaatsen in de tijd. 
Theater maken dus, schouwspel bieden. Vandaar dat de curatoren van 
het Holocaust Memorial Museum jarenlang op zoek zijn geweest naar 
grim treasure, zaken waarmee de afschuwelijkheid van destijds zo goed 
mogelijk overgebracht kon worden. In een enkel geval leidde dit tot 
veelzeggende misverstanden. Zo wist men in Polen beslag te leggen 
op een treinwagon. Helaas waren de Oosteuropeanen zo vriendelijk 
het voertuig vóór transport een flinke beurt te geven: zij lieten het fris 
rood schilderen. Het kostte maanden werk en veel geld om het ding in 
oorspronkelijke staat terug te brengen. Andere ‘voorwerpen’ veroor‑
zaakten andere problemen. Zo ontving men van het Staatsmuseum 
van Auschwitz een grote hoeveelheid koffers, brillen, spiegels, tanden‑
borstels en andere door de slachtoffers achtergelaten spullen. Daaron‑
der ook vrouwenhaar. Maar kon dat tentoongesteld worden? Sommi‑
gen, onder wie Raul Hilberg, meenden van wel. De vreselijkheid van 
het nazisme moest volledig getoond worden. Anderen, onder wie in 
de eerste plaats de vrouwelijke stafleden van het museum, meenden 
dat lichaamsdelen niet in een museum maar op een kerkhof of een 
gedenkplaats thuishoren. Uiteindelijk werd besloten het haar op te 
bergen en te vervangen door een foto.57

 Niettemin probeerde en probeert het museum de bezoeker zo dicht 
mogelijk bij de toenmalige werkelijkheid te brengen. Dit doet het on‑
der meer door eenieder een idenititeitskaart uit te reiken met daarop in 
korte bewoordingen het levensverhaal van één Shoahslachtoffer. Ver‑
eenzelviging is het doel. Hoewel het zeer de vraag is of deze slaagt en 
kan slagen, maakt de combinatie van voorwerpen, foto’s, films en in‑
richting op de gemiddelde bezoeker blijkbaar toch zoveel indruk dat hij 
uiteindelijk met een gevoel van opluchting de National Mall op loopt 
waar hij zich, zoals de conservatieve politicoloog Hadley Arkes fijntjes 
opmerkte,58 dankzij de alomtegenwoordige Amerikaanse symboliek 
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beschermd voelt. Hij, de bezoeker, zal een Shoah niet meemaken! Hij 
weet zich beschermd door de tijd, de vooruitgang en de Verenigde Sta‑
ten.

Museum-boom

In sommige gevallen zoals het paperclip‑project in Whitwell59 wekt de 
Amerikaanse omgang met de Shoah vermoedelijk vooral een glimlach 
op. In andere zoals dat van het Theresienstadt‑kookboek,60 verbaast ze. 
In weer andere zoals die van de herbeleving van de concentratiekamp‑
ervaring via een nagebouwde gaskamer in het Holocaustmuseum van 
Los Angeles leidt de omgang tot verwarring of ergernis. Niettemin 
lijkt het zoals gezegd onmogelijk theatralisering te voorkomen. Als de 
Shoah zo belangrijk is als gesteld, dan moeten ook degenen overtuigd 
worden die dat nog niet beseffen. Maar hoe overtuig je mensen van iets 
dat zich nauwelijks laat tonen, waarvan de essentie niet getoond kan 
of mag worden en dat bovendien getoond wordt met het doel dat het 
zich nooit meer vertoont? Het is een van de vele paradoxen van de mo‑
derne Shoah‑beleving en speelt niet alleen in Washington maar ook 
op andere plekken waar sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw 
permanente herinneringscentra of themamusea zijn ingericht: in de 
Verenigde Staten onder meer in Farmington Hill (Michigan) in 1984, 
in Miami Beach in 1990, St. Petersburg (Florida) in 1992, Houston in 
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1996 en Skokie (Illinois) in 2009, elders onder meer in Melbourne 
(1994), Mechelen (1995), Laxton, Nottinghamshire (1995), Kaapstad 
(1999), Wenen (2000) en Boedapest (2002), Al met al werden er zo‑
vele van dergelijke musea opgericht dat een kenner van de problema‑
tiek van een ‘holocaust museum boom’ sprak.61 Een dergelijke boom 
vond in mindere mate ook plaats op plekken waar de Shoah zich had 
afgespeeld. Vele hiervan werden eind twintigste eeuw gerestaureerd 
of anderszins als pelgrimsoord geschikt gemaakt. Model hierbij was 
Auschwitz en het beslissende jaar, opnieuw, 1995.

Auschwitz

Precies vijftig jaar nadat Auschwitz bevrijd was, op 27 januari 1995, 
kwamen ter plekke zeventien staatshoofden en zeven Nobelprijswin‑
naars bijeen. Onder hen ook het Nederlands koninklijk paar. Evenals 
anderen maakten zij de bekende rondgang door de toegangspoort, 
langs het prikkeldraad, naar de executiemuur en door de barakken. 
Hierbij werden zij door meer dan duizend journalisten gevolgd. Zove‑
len althans hadden zich ter gelegenheid van de plechtigheden bij het 
Poolse perscentrum gemeld. Ze kwamen uit alle delen van de wereld, 
ook uit Nederland.62

 Mede vanwege dit mediacircus klonken in bijna alle verslagen ge‑
voelens van ongemak door. Ook hiermee wordt een paradox blootge‑
legd: media creëren immers zelf het circus waarop ze kritiek leveren. 
Hoe dan ook, De Stem merkte op dat Beatrix en Claus aanvankelijk 
rondliepen als ‘onopvallende leden van zomaar een groep herdenken‑
de mensen. Burgers van Europa mede schuldig aan holocaust’ voegde 
de krant er in verband met de gelijktijdig beginnende discussie over de 
verantwoordelijkheid van omstanders veelzeggend aan toe. Zichtbaar 
onder de indruk liepen zij volgens de krant naar de muur waar zovelen 
met een nekschot vermoord waren. ‘Later werden ze echter door de 
pers “ontdekt” en kreeg het tafereel veel van een fotosessie.’63

 Niet alleen beroemdheden leverden goede kopij en fraaie plaatjes. 
De Gelderlander schreef over een Hongaarse jood die in een rolstoel 
langs de spoorrails werd geduwd, over een Poolse overlevende die 
zich in gevangeniskledij had gehuld, over joden uit Israël en de Ver‑
enigde Staten die met gebedskleden over de schouder en keppeltjes 
liepen.
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En er waren zoveel televisieploegen, dat menig overlevende in het ge‑
drang kwam in de modder van Birkenau. ‘Wat een kermis,’ zei een ver‑
tegenwoordiger van het Nederlands Auschwitz Comité.64

Het Parool observeerde een vrouw die even was gaan zitten en meteen 
gefotografeerd werd. ‘De camera’s [schieten] van alle kanten toe om 
maar geen plaatje te missen. Niemand vraagt zich af of het hier werke‑
lijk om een geëmotioneerde overlevende gaat of om een bezoekster die 
slechts wat vermoeid is. Auschwitz is ten prooi gevallen aan de machi‑
nerie van de moderne media,’ concludeerde de krant,
 

inclusief satellietschotels en driftig met mobiele telefoons rondrennen‑
de producers. Iedereen doet gewoon zijn werk, tegelijkertijd wringt het. 
En de vraag dringt zich op of Auschwitz dit circus wel verdraagt.65

Twijfel over de theatralisering van Auschwitz was des te nijpender om‑
dat de herdenking van 1995 het startschot gaf tot de inrichting van 
het kamp als permanent pelgrimsoord voor de internationale gemeen‑
schap. Pelgrimsoord was het kamp al lang,66 niet van de Shoah, wel 
van de (aldus het in 1967 geplaatste monument) ‘4 miljoen mensen’ 
die hier door de nazi’s vermoord zouden zijn. Feitelijk is de aandui‑
ding ‘mensen’ juist. Er waren immers niet alleen joden in Auschwitz 
vermoord. Maar de overgrote meerderheid (ca. 90 procent) was joods. 
Het getal 4 miljoen is echter wel onjuist: veel te hoog.67 Vandaar dat 
het, tegelijk met de rest van de tekst, in 1995 vervangen werd.

May this place where the nazis assassinated a million and a half men, 
women and children, a majority of them Jews from diverse European 
countries, be forever for mankind a cry of despair and of warning.

De verandering is tekenend voor de ontwikkeling. Nadat Auschwitz in 
1979 door unesco op de werelderfgoedlijst was geplaatst, kreeg de 
plek steeds meer aandacht. Terwijl die aandacht aanvankelijk vooral 
uitging naar het geruzie over de aanwezigheid van een klooster, een 
kruis en andere zaken die met het (voor Polen zo belangrijke) katholi‑
cisme te maken hadden, raakte de communistische interpretatie op de 
achtergrond en ontstond de mogelijkheid van een ander beeld: niet na‑
tionaal maar internationaal, niet zozeer gericht op verleden en heden 
maar op de toekomst en niet op één groep maar op de mensheid, zij 
het dat de joden daarvoor model stonden.
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 De verandering van Auschwitz als internationaal symbool bracht 
opnieuw de vraag naar de inrichting met zich mee. Moest het kamp 
blijven wat het in de loop van de jaren was geworden – een lege vlak‑
te met her en der puinhopen, overgroeide rails, vervallen barakken? 
Moest het hersteld worden in de toestand waarin het tijdens de oorlog 
had verkeerd en moesten de gaskamers en crematoria dus herbouwd 
worden? Of moest het zijn zoals de Russen het in januari 1945 had‑
den aangetroffen? Omdat eigenlijk niemand het goede antwoord wist 
of, wat op hetzelfde neerkomt, verschillende antwoorden gegeven 
werden, kon men nauwelijks anders dan kiezen voor een compromis. 
Vandaar dat sommige plekken zoals de spoorrails en de barakken in 
Auschwitz i zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat behouden 
worden, andere zoals de gaskamers een puinhoop zijn gebleven en 
weer andere zoals enkele barakken in Auschwitz ii (Birkenau) op‑
nieuw werden geplaatst. Ondertussen werd begonnen met de conser‑
vering van kenmerkende elementen zoals de betonnen palen waaraan 
het prikkeldraad was bevestigd. Hetzelfde had men eerder gedaan met 
de vele spullen die de vermoorden hadden achtergelaten: koffers, bril‑
len, bekers, schoenen en – hier wel – vrouwenhaar.
 Getuige de talloze beschrijvingen, artikelen, foto’s en documentaires 
zijn de materiële resten niet het meest verontrustende aan Auschwitz‑
Birkenau. Verontrustend, verwarrend, ja zelfs onaanvaardbaar zijn het 
massatoerisme en de schoonheid van de omgeving. Hoewel het kamp 
sinds lang jaarlijks door honderdenduizenden wordt bezocht, nam dat 
aantal vanaf 2004 spectaculair toe, naar bijna een miljoen in 2006, 1,2 
miljoen in 2007 en eenzelfde aantal in 2008. In 2009 kwam de mil‑
joenste bezoekers al in september over de drempel. Van deze enorme 
aantallen komt meer dan 60 procent (750 000 van de 1,22 miljoen in 
2007) uit het buitenland.68 Zoveel mensen brengen onvermijdelijk 
een industrie met zich mee, met de bekende busladingen, gidsen, eet‑
tentjes, boekenstalletjes en souvenirshops. Een zoveelste paradox.
 Een paradox suggereert ook het andere aspect waaraan geen bezoe‑
ker van Auschwitz of eigenlijk Birkenau voorbij kan zien: de schoon‑
heid van het landschap, vooral van het deel van het kamp dat achter het 
monument ligt en waar destijds de eerste gaskamers werden gebouwd, 
met z’n berken (Birken-au), grasvelden, kikkers, stilte. Dit alles past 
niet bij de herinnering aan modder, misère, moord en leidt daarom 
welhaast onvermijdelijk tot de op zich absurde maar tegelijkertijd aan‑
grijpende gedachte van Armando dat zelfs het landschap schuldig zou 
zijn – en schuldiger naarmate het mooier is.
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Schuldige bosrand, jaja, alles goed en wel, maar als je ziet hoe zo’n bos 
zich indertijd voor een deel opzij heeft laten dringen voor het bouwen 
van zgn. barakken, ja, dan bekruipt je even een gevoel van medelijden. 
Maar de rest van het bos blijft schuldig. Het heeft alles gezien en toege‑
laten, zonder een woord te zeggen. En het staat er nog: onbewogen als 
altijd.69

Westerbork

Schuldig. Zo zou je ook de Nederlandse omgeving kunnen noemen 
waarvan de naam onlosmakelijk met de Shoah verbonden is: Wester‑
bork. De eerste ideeën over de inrichting hiervan werden ontwikkeld 
toen het eigenlijk te laat was. Immers tot 1970 werd het kamp gewoon 
gebruikt, eerst voor collaborateurs, vervolgens als militair kampement, 
daarna voor voormalige knil‑militairen en uiteindelijk langdurig voor 
Molukkers. Ondertussen onderging het ingrijpende wijzigingen. Zo 
werd kort na de oorlog besloten het crematorium af te breken. Nie‑
mand tekende bezwaar aan, ook joden niet.70 Pas in het jaar dat de 
laatste bewoners vertrokken onthulde koningin Juliana er het monu‑
ment. Het jaar daarop werd hierbij voor het eerst dodenherdenking 
gehouden. Een van de aanwezigen daarbij was Manja Pach, 25 jaar 
oud, net afgestudeerd juriste en dochter van een man die in Wester‑
bork gevangen had gezeten. Zij constateerde tot haar verbijstering dat 
de sloop van het kamp zelfs tijdens de herdenking doorging. ‘Dat was 
zo absurd,’ zei ze later,

ik was zo perplex... Ik kon eigenlijk maar één ding denken: het moet 
nu meteen ophouden met het slopen. Hoezo slopen, het moet gewoon 
blijven bestaan.71

Met dit voornemen begonnen Pach en enkele anderen een traject dat 
jaren zou duren maar pas kans van slagen kreeg nadat de Shoah in 
het centrum van de belangstelling was komen te staan. Hoe anders er 
destijds werd gedacht en hoe lastig het traject aanvankelijk moet zijn 
geweest, wordt geïllustreerd door een onopvallend en schijnbaar on‑
betekenend detail uit de evenementenagenda van Drenthe. Voor 4 mei 
1974 werd in Westerbork slechts één activiteit aangekondigd, in hotel 
Meursinge: een revue onder de titel Uit... Lekker... en nog Gekker. Tien 
jaar later zou een dergelijke activiteit op die avond in Westerbork on‑
denkbaar zijn.72
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Temidden van de internationale opwinding over de televisieserie Ho-
locaust, in oktober 1979 presenteerde de Werkgroep Westerbork zich 
aan het publiek. Dat gebeurde op hetzelfde moment dat gewerkt werd 
aan een Nederlands paviljoen in Auschwitz. Hierdoor ontstond het 
idee van dat paviljoen in Nederland een replica te maken. Welke plek 
was daartoe meer aangewezen dan Westerbork? Het voorstel hiertoe 
kwam (weer eens)73 van communist Joop Wolff en werd in januari 1981 
door de Tweede Kamer aanvaard. Vervolgens kwam de zaak in zo’n 
stroomversnelling dat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
twee jaar later geopend kon worden. Het bestond uit weinig meer dan 
een sobere ruimte met daarin een aangepaste kopie van de Auschwitz‑
tentoonstelling. Maar alleen al hiervoor was zoveel belangstelling dat 
het spoedig nodig geacht werd meer te bieden en het plan ontstond 
ook het omliggend terrein, op dat moment beschermd stiltegebied, in 
te richten. Maar hoe? Opnieuw speelde de discussie die ook in Vught, 
Auschwitz en zoveel andere plekken gespeeld had of zou spelen. Her‑
bouw, laten zoals het is, een compromis? Uiteindelijk werd ook in 
Westerbork voor laatstgenoemde optie gekozen. Om het te zeggen in 
de plechtige woorden van een man die als directeur van het herinne‑
ringscentrum nauw bij de inrichting betrokken was:

voor een museaal‑educatieve benadering waarbij symbolische vormen 
en associatieve elementen, op een terughoudende wijze, de meest we‑
zenlijke aspecten van het kamp markeren.74

Concreet betekende dit dat de vlakte waarop het kamp had gestaan, 
grotendeels leeg werd gelaten en dat daarbinnen slechts enkele spo‑
ren werden uitgezet – paaltjes onder meer om de contouren van de 
voormalige barakken aan te duiden. Voor mensen met veel herinne‑
ring lijkt het een geslaagde oplossing. Mensen zonder herinnering aan 
de gebeurtenissen zegt een dergelijke leegte echter minder, om niet te 
zeggen niets. Vandaar dat ook met betrekking tot Westerbork telkens 
weer stemmen opgaan te herbouwen wat nooit herbouwd mag worden.

Holocaustontkenning

Gebruik, misbruik en ontkenning zijn een keerzijde van de toenemen‑
de aandacht voor de Shoah.75 Hoewel dat laatste in Nederland niet of 
nauwelijks voorkomt en, althans in de westerse wereld, ook interna‑
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tionaal een geringe rol speelt,76 was de aandacht ervoor relatief groot 
en berichtten media, ook Nederlandse, er regelmatig over. Maar nega‑
tionistische geluiden klonken tot 1960 alleen in de marginale kring 
rond Paul van Tienen en een blaadje als Revisie, ruim tien jaar later 
in de niet minder marginale kring rond Teunis Schaap en het blad 
De Wende, weer tien jaar later in het eveneens obscure ‘Consortium’ 
van Flori Rost van Tonningen.77 Ondertussen nam de aandacht toe 
– niet alleen voor de Shoah maar van en voor de ontkenners. Deze 
toenemende aandacht werd versterkt door de groei van extreemrechts 
en, misschien nog belangrijker, door de angst voor die groei. Zo deed 
Jean‑Marie le Pen in Frankrijk regelmatig uitspraken die zonder meer 
als een vorm van Holocaustontkenning beschouwd kunnen worden. 
In België haalde het Vlaams Blok, evenmin vies van racisme (zij het 
niet tegen joden gericht),78 halverwege de jaren negentig een grote 
hoeveelheid stemmen. In Duitsland behaalden de Republikaner van 
oud‑SS’er Franz Schönhuber bij de verkiezingen voor het Europees 
parlement in 1989 iets meer dan 7 procent van de stemmen. In het 
Oostenrijk van de jaren tachtig en negentig bloeide de fpö onder Jörg 
Haider. En in Oost‑Europa tot slot klonken na de Val van de Muur 
opeens tal van geluiden die in het Westen op z’n minst ongebruikelijk 
waren. Tot voor kort kon men de revisionisten negeren zonder dat het 
ingrijpende gevolgen voor de samenleving had, schreef een medewer‑
ker van het cidi (Centrum Informatie en Documentatie Israël) begin 
1992 in het NRC Handelsblad.

Nu echter in Europa en de VS in sommige kringen fanatiek nationa‑
lisme weer in zwang raakt... is dat anders. De revisionistische ideeën 
vallen op een rijpere bodem dan voorheen. Nationalisme en revisionis‑
me versterken en bevruchten elkaar, waardoor vreemdelingenhaat en 
antisemitisme weer kansen krijgen.79

En inderdaad, in hetzelfde jaar (1992) vond een aantal spraakmakende 
relletjes rond Holocaustontkenning plaats. Enkele daarvan draaiden 
om de man die samen met de Fransen Paul Rassinier en Robert Fau‑
risson vermoedelijk de meest bekende representant van het fenomeen 
is, de Engelse historicus David Irving.80

 Meer dan naar Irving ging in Nederland de aandacht uit naar de Belg 
Siegfried Verbeke. Hij was oprichter van de revisionistische uitgeverij 
Vrij Historisch Onderzoek en met Robert Faurisson schrijver van een 
boek waarin de echtheid van het dagboek van Anne Frank in twijfel 
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werd getrokken.81 In Nederland verspreidde hij begin jaren negentig 
pamfletten waarin, aldus de rechtbank van Den Haag eind 1992, ‘de 
stelselmatige moord op miljoenen mensen op last van de Duitse over‑
heid in de jaren 1941‑1945, voor een groot deel in daartoe ingerichte 
vernietigingskampen’ werd ontkend. Verspreiding van dergelijke 
pamfletten werd Verbeke verboden. Hij legde zich er niet bij neer. Pas 
nadat het verbod in 1994 door het Haags Gerechtshof bekrachtigd was 
en de man na heel wat juridisch gesteggel tot een geldboete en vier 
maanden voorwaardelijk was veroordeeld, werd het stiller rond Verbe‑
ke. Zo niet rond het revisionisme c.q. de Holocaustontkenning. Eens 
in de zoveel tijd komt het in het nieuws, met telkens dezelfde feiten en 
dezelfde argumenten. Even vaak worden die door anderen weerlegd of 
als stompzinnig terzijde geschoven.82

Misbruik

Van geheel andere orde dan ontkenning is het gebruik dan wel mis‑
bruik dat er van de Shoah werd gemaakt.83 Een goed voorbeeld is de 
beruchte kwestie rond de Zwitserse musicus en schrijver die in 1995 
bij een Duitse, joodse uitgeverij een boek over zijn ervaringen publi‑
ceerde, Binjamin Wilkomirski. Zijn verhaal speelt in Riga, Majdanek, 
Auschwitz, Krakau en vertelt hoe de hoofdpersoon, een joods kind, na 
een langdurige lijdensweg uiteindelijk door Zwitsers wordt geadop‑
teerd. Het boek werd in vele talen, ook in het Nederlands (als Brok-
stukken) vertaald. ‘Dit proza klinkt eerlijk, krachtig, zuiver,’ schreef het 
NRC Handelsblad naar aanleiding van de vertaling en vervolgde met 
de navertelling van een kenmerkende passage: over baby’s die in het 
concentratiekamp zo’n honger hadden dat ze hun bevroren vingers tot 
op het bot afknaagden. ‘Een schrijver die met weinig woorden zoveel 
kan zeggen dient te worden gekoesterd.’84

 Twee jaar later bleek het allemaal verzonnen. Wilkomirski heette 
gewoon Bruno Grosjean, was als oneigenlijk kind van zijn moeder ge‑
scheiden en, dat wel, geadopteerd. Nadat de biologische vader was ge‑
vonden en een dna‑test afgenomen, bestond er geen twijfel meer: de 
auteur was niet de persoon die hij had voorgegeven te zijn. Hiermee was 
het verhaal echter nog niet ten einde. De vragen bleven. Waarom doet 
iemand zoiets? Wat zegt deze ene kwestie over de (on)betrouwbaarheid 
van memoires? En wat onthulde de bejubeling van dergelijke boeken 
over de westerse samenleving en de betekenis daarin van de Shoah?
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 De belangrijkste en waarschijnlijk ook meest eenvoudig te beant‑
woorden vraag is de laatste. Het is zoals de man zegt die de zaak het 
meest uitvoerig onderzocht: zonder publiek geen Wilkomirski. Het 
waren de media die de man tot een icoon van de concentratiekamp‑
overlevenden maakten.85 Een Nederlands critica zei hetzelfde anders:

Wilkomirski werd het boegbeeld van een internationale gemeenschap 
van ‘jonge’ oorlogsslachtoffers die lang hadden geleden onder de ont‑
kenning van hun oorlogsleed en wier innerlijke onzekerheid hij beli‑
chaamde en verwoordde.86

In zoverre is het niet zonder betekenis dat Wilkomirski welhaast zeker 
beïnvloed werd door Jona Oberski, de Nederlandse fysicus van wie de 
memoires internationaal veel indruk maakten en ook verfilmd wer‑
den.87 Kinderverhalen als het zijne spraken niet alleen aan maar le‑
ken door hun thematische mix van jeugd, trauma en oorlog ook boven 
kritiek verheven. Daarmee werden ze een bruikbaar middel tot roem, 
geld of troost.
  

Wat wil jij later worden? vraagt de juffrouw.
Onzichtbaar, zeg ik, dan kan de SS mij niet vangen.

 
Aldus twee zinnetjes uit een roman die in 1991 verscheen onder de 
titel Tralievader. Schrijfster was Carl Friedman, ‘op 29 april 1952 gebo‑
ren in een joods gezin’ zoals her en der op internet te lezen is. Opge‑
groeid in een door de oorlog getekend gezin, belandde Friedman eerst 
in de journalistiek, later in het uitgeverswereldje. Ondertussen schreef 
ze gedichten over de concentratiekampervaringen van haar vader, 
Sonnetten voor een tralievader. Hiertoe overgehaald door haar uitgever 
publiceerde ze in 1991 genoemde novelle die evenals Wilkomirski’s 
Brokstukken uit kaal, versplinterd proza bestaat en daarom ook vooral 
uitmunt in suggestie. ‘Het gaat in Tralievader niet eens zozeer om de 
verhalen uit het kamp, die sober en pijnlijk authentiek zijn,’ schreef 
Doeschka Meijsing in Elsevier.

Wat de lezer veel harder treft is... dat de werkelijkheid van een kamper‑
varing ontoegankelijk is en tegelijkertijd ieders heden met rafels om‑
hangt. Zo precies en vol mededogen als in Tralievader wordt die waar‑
heid zelden verkondigd.88
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Tralievader werd bedolven onder dergelijke lovende woorden. Daar‑
bij werden boek en auteur steeds weer met het jodendom in verband 
gebracht.89 Vreemd genoeg wordt dat verband nergens in Tralievader 
met zoveel woorden gelegd. Er is sprake van kamp, concentratiekamp, 
niet van Shoah. Niettemin werd het boek als het verslag van een joods 
kind gelezen en deed Friedman niets om een dergelijke lezing te ont‑
kennen. Integendeel. Ze versterkte die lezing door zich, onder meer 
als kennis van Gerhard Durlacher, in joodse kring te bewegen, in een 
bundel van joodse schrijvers te publiceren, op een congres van joodse 
overlevenden te spreken, een grote hoeveelheid columns over joodse 
aangelegenheden te schrijven en het boek op te dragen aan een zoon 
met de naam Aron. Rond 2000 werd zij dan ook alom beschouwd als 
een van de belangrijkste vertegenwoordigers van een spraakmakende 
groep naoorlogse schrijvers van joodse komaf – Frans Pointl, Marcel 
Möring, Arnon Grunberg, Rogi Wieg, Leon de Winter.90 In de zomer 
van 2005, bijna vijftien jaar na verschijning van haar debuut dus, volg‑
de de ontmaskering: Carl Friedman bleek ‘gewoon’ de katholieke Ca‑
rola Klop uit Brabant te zijn. Vader Klop had inderdaad in Sachsenhau‑
sen gezeten maar van joods of (zoals de schrijfster nog probeerde) een 
joodse grootmoeder was geen sprake. ‘Tralievader berust op waarheid’, 
reageerde een broer van Friedman.

Het is een mooi boek. Ik ben erg trots op wat mijn vader in de oorlog 
heeft gedaan. Maar ik ben niet joods... Mijn vader is niet door de Duit‑
sers opgepakt omdat hij joods was. Dat mijn zuster desondanks een 
joodse achtergrond ervaart, moet zij weten. En als zij die grootmoeder 
wil aangrijpen om joods te zijn, dan vind ik dat verder prima.91

Er waren maar weinigen die er net zo laconiek over dachten. Maar er 
waren er nog minder die hun woede over dit bedrog openlijk venti‑
leerden. Het was net alsof Friedman niet alleen zichzelf maar ook de 
collectieve herinnering had besmet. Vandaar het ‘plaatsvervangend be‑
schaamd stilzwijgen’ over het boek.92 Vandaar vermoedelijk ook dat 
de schrijfster na haar ontmaskering welhaast geruisloos uit beeld ver‑
dween.

Wilkomirski en Friedman waren niet de enigen die zich met betrek‑
king tot de oorlog een fictief verleden toeëigenden. Eerder werden de 
verdraaiingen van Jerzy Kosinski en Eibert Meester al bekend.93 Ook 
zijn er gevallen bekend uit Zweden, de Verenigde Staten, Spanje en el‑
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ders.94 En vlak voordat Friedman ontmaskerd werd, bleek ook schrijf‑
ster Helga Ruebsamen eerst (1997) in de roman Het lied en de waarheid 
en later (2005) in een onderwijspakket voor Haagse scholen een loopje 
met de werkelijkheid genomen te hebben. Opnieuw wisten de media 
er niet goed raad mee en ontsnapten door in plaats van leugenachtig 
het woord waarachtig te gebruiken.

Niemand kan het de schrijfster kwalijk nemen als daarin [haar roman] 
bepaalde gegevens niet overeen zullen stemmen met de werkelijkheid. 
Want wat is die werkelijkheid?95

De reactie tekent een cultuur die de Shoah buiten de orde van de al‑
ledaagsheid heeft geplaatst, om niet te zeggen tot een welhaast sacraal 
onderwerp heeft verheven. Om het te zeggen in de uitgesproken (en 
daarom ook omstreden) woorden van een man die aan deze civil reli-
gion een uitvoerige studie wijdde. Auschwitz

beschikt niet alleen over heilige plaatsen en teksten, over eigen helden 
en heiligen... maar zelfs over (die) religieuze persoonlijkheden die... de 
beleving van het geloofsgoed een nieuwe impuls kunnen geven en ont‑
zag afdwingen door de diepgang van hun kennis, de intensiteit van hun 
ervaringen, de gloed van hun taal, de originaliteit van hun ideeën, de 
onverschrokkenheid van hun levenswandel.96

Hernieuwde rechtspleging

Terwijl de generatie oorlogsslachtoffers uitstierf, naderden ook de 
mensen die aan de andere kant hadden gestaan hun levenseinde. On‑
der de groeiende belangstelling voor de Shoah leek het echter steeds 
moeilijker degenen onder hen die hun straf nog niet gekregen of ont‑
lopen hadden, ongemoeid te laten. Vandaar dat de minister van Jus‑
titie in 1979 een ‘landelijk Officier van Justitie, belast met de opspo‑
ring van oorlogsmisdadigers en andere politieke delinquenten uit de 
Tweede Wereldoorlog’ aanstelde. De man, Lodewijk de Beaufort, kreeg 
in eerste instantie een lijst van ruim 300 namen op zijn bureau. Zoveel 
personen zouden hun straf nog moeten uitzitten of een proces die‑
nen te ondergaan. Opsporing was echter buitengewoon moeilijk, bo‑
vendien slechts het begin van een zaak. De persoon in kwestie moest 
uitgeleverd worden, schuld bewezen, de veroordeelde kon in beroep 
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gaan, er waren duizend haken en ogen. Lastig was vooral dat sinds de 
oorlog veel tijd verstreken was – en er met de dag meer verstreek. Er 
waren steeds minder getuigen en het geheugen van de nog levenden 
werd er niet beter op. Het mag daarom niet verbazen dat de verslagen 
van De Beaufort over zijn werkzaamheden vanaf het eerste moment 
van moedeloosheid doortrokken waren.
 Neem R. (Marinus de Rijke), tijdens de oorlog kampbewaker te Om‑
men. Hij was in 1949 bij verstek veroordeeld voor zijn aandeel in de 
arrestatie van een groot aantal joden. Toen in 1956 bekend werd dat hij 
in Düsseldorf woonde, had dat geen gevolgen. De Nederlandse justitie 
deed niets, de Duitse evenmin en R. bleef zitten waar hij zat. Hierin 
kwam pas verandering nadat De Beaufort aangesteld was: in 1980 
werd om uitlevering gevraagd. Hierop begon de Duitse justitie een 
onderzoek. Omdat men onvoldoende belastend materiaal vond, werd 
Nederland om aanvullend bewijs gevraagd. Dit verzoek ging vergezeld 
van een grote hoeveelheid juridische mitsen en maren. Een daarvan 
was de overweging dat de verantwoordelijkheid van R. voor de dood 
van de door hem opgepakte joden vermoedelijk niet bewezen kon wor‑
den omdat een dergelijk bewijs veronderstelde dat hij wist wat er in 
de vernietigingskampen gebeurde. Maar wist hij dat? En, belangrijker 
nog, kon bewezen worden dat hij het wist? Volgens de Duitse justitie 
was dat welhaast onmogelijk. Daarom meende zij dat de man met rust 
gelaten diende te worden. Hij zou immers alleen uitgeleverd worden 
als zijn veroordeling zo goed als vaststond. Hierop ging de zaak nog 
langdurig heen en weer, onder meer omdat R. de Duitse nationaliteit 
had aangevraagd en uitlevering, hangende dit verzoek, niet toegestaan 
kon worden. Uiteindelijk werd uitlevering geweigerd. Dat De Rijke uit‑
eindelijk toch terechtstond, komt omdat hij zo onverstandig was de 
Nederlandse grens over te steken. Maar het proces liep op vrijspraak 
uit. Een van de redenen hiervan is dat de Nederlandse rechter meende 
dat ’s mans betrokkenheid bij oorlogsmisdaden niet bewezen kon wor‑
den en dat er dus enkel een proces vanwege politieke delinquentie ge‑
voerd kon worden. Een dergelijke tenlastelegging viel echter onder het 
normale Nederlandse strafrecht en was sinds 1971 verjaard. Maar dat 
was niet het enige probleem. Er speelde ook nog de gebrekkige bewijs‑
kracht van getuigenverklaringen. Tal van personen meenden De Rijke 
als beul te herkennen. Maar mede door het optreden van psycholoog 
Willem Wagenaar bleek een dergelijke herkenning na zoveel jaren 
niet veel waard te zijn. Conclusie: R. ging vrijuit en Brilman, de op dat 
moment verantwoordelijke officier en opvolger van De Beaufort, werd 



605

nooit meer auschwitz

bevestigd in de conclusie die hij vóór het proces ook al getrokken had. 
Dat het opsporingsbeleid rekening moest houden met de ‘feitelijke en 
juridische ontwikkelingen’ ofwel dat
 

het daarmee belaste apparaat na meer dan veertig jaar het hoofd buigt 
voor gegevenheden als niet‑geïdentificeerde daders, onvindbare daders, 
overleden daders, verjaarde strafbare feiten, niet (meer) te bewijzen 
strafbare feiten, niet dubbel strafbare feiten alsmede nog een scala van 
andere hindernissen op de te bewandelen weg.97

Internationale tendensen

Zoals bijna alle hier beschreven verschijnselen met betrekking tot de 
Tweede Wereldoorlog was ook de hernieuwde aandacht voor oorlogs‑
misdadigers in het laatste kwart van de twintigste eeuw een internatio‑
naal verschijnsel. Zoals gezegd, de oorlogsbeleving verliet de nationale 
kaders en europeaniseerde, verwesterde, globaliseerde zelfs. Veelzeg‑
gend hiervoor is dat in 1979 niet alleen in Nederland maar ook in de 
Verenigde Staten een Office of Special Investigations (osi) werd op‑
gezet. Het richtte zich in het bijzonder op personen die na de oorlog 
het Amerikaanse burgerschap hadden verworven en dus onder Ameri‑
kaanse jurisdictie vielen. In principe probeerde men hun het paspoort 
te ontnemen en vervolgens uit te leveren aan het land waarin de misda‑
den waren begaan. In 2008, aldus de website van het bureau,98 was dat 
in 107 gevallen gelukt terwijl men in 180 gevallen had weten te voorko‑
men dat oorlogsmisdadigers zich alsnog in de Verenigde Staten vestig‑
den. Een van die gevallen en het meest spraakmakende, betrof John of 
Iwan Demjanjuk. Hij werd in 1986 aan Israël uitgeleverd maar na een 
langdurig, lastig en gênant proces vrijgesproken, om vervolgens eind 
2009 in Duitsland opnieuw, nu voor een andere aanklacht, voor te ko‑
men. Vooral het eerste proces kreeg veel aandacht. Des te pijnlijker 
was dat het onheus bleek: de aangeklaagde was niet de verschrikkelijke 
Iwan die in Treblinka de gaskamers had bediend. Er had een persoons‑
verwisseling plaatsgevonden.
 In hetzelfde jaar dat Demjanjuk aan Israël uitgeleverd werd en vlak 
voor de Oostenrijkse verkiezingen, werd bekend dat de presidents‑
kandidaat en gewezen secretaris‑generaal van de Verenigde Naties 
tijdens de oorlog een minder fraaie rol had gespeeld dan algemeen 
werd aangenomen en zeker minder fraai dan hij had aangegeven in 
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zijn in datzelfde jaar gepubliceerde memoires.99 Het was koren op 
de molen van zijn (vele) politieke tegenstanders en had tot gevolg dat 
Kurt Waldheims oorlogsverleden stukje bij beetje – ‘wie eine Inszenie‑
rung am Burgtheater’ zoals Der Spiegel schreef –100 afgepeld en aan de 
openbaarheid prijsgegeven werd. Het leidde tot een aanzwellende en 
op den duur zelfs onstuitbare berichtenstroom, met als gevolg dat van 
een glanzende carrière uiteindelijk niets overbleef. Bij de verkiezin‑
gen van 1992 telde in de buitenlandse media eigenlijk alleen nog het 
nieuws dat Waldheim niet verkozen werd en zeker de buitenlandse ne‑
crologieën naar aanleiding van ’s mans dood in 2007 draaiden vooral 
om het oorlogsverleden. Dat Waldheim ook secretaris‑generaal van de 
Verenigde Naties en president van Oostenrijk was geweest, leek een 
voetnoot.101

 Alle verwikkelingen in Nederland, Israël, de Verenigde Staten, Oos‑
tenrijk en elders ten spijt was het in het Frankrijk van de jaren tachtig 
en negentig dat de processen tegen oorlogsmisdadigers – Klaus Bar‑
bie, Paul Touvier en Maurice Papon – voor de meeste opwinding zorg‑
den. Met name het proces tegen eerstgenoemde werd alom, ook in Ne‑
derland, intensief gevolgd en leidde tot ontelbare artikelen in krant en 
tijdschrift, permanente aandacht in nieuws‑ en actualiteitenrubrieken 
en stapels boeken. Niettemin werden de gevoelens van gerechtig‑ en 
rechtvaardigheid ook in dit geval slechts zeer ten dele bevredigd. ‘Wat 
me vooral is bijgebleven van die maanden intense bemoeienis met een 
zo verschrikkelijk en nabij verleden,’ schreef Max Nord in een boek 
over het Barbieproces,

is de onmacht, de radeloosheid die mij al spoedig beving, om ook maar 
in de geringste mate door te dringen tot dat raadsel. Want dat was voor 
mij de essentie van het proces, dat het de verlossing zou brengen uit het 
duivelse spinneweb waarin wij gevangen zitten... Maar wat wisten we 
[aan het eind] meer dan toen het proces nog moest beginnen? Details, 
beelden van mensen die ons hadden ontroerd, aangegrepen, tot bewon‑
dering en tot woede hadden gebracht. Wat bleef er over? Verslagenheid, 
machteloosheid en een gigantische uitvergroting van nooit ingeslapen 
ontzetting.102

Kortom, de nachtmerrie liet zich niet verdrijven. Tegelijkertijd werd 
hij een kernstuk van de westerse geschiedenispolitiek. Vandaar dat de 
van oorsprong Engelse, in de Verenigde Staten werkende historicus 
Tony Judt in zijn grote boek over Europa na 1945 de erkenning van de 
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Shoah ‘het best denkbare entreebewijs voor Europa’ noemt. Europa, 
aldus zijn redenering, is de plek waar de Shoah plaatsgevonden heeft. 
Besef hiervan dient gekoppeld te worden aan een radicale politieke op‑
dracht: dat nooit meer. Hiermee wordt de Shoah
 

veel meer dan het zoveelste onontkoombare feit uit het verleden. De 
hervonden herinnering aan de dode joden van Europa [is] uitgegroeid 
tot de definitie en garantie van een herstelde menselijkheid.103

Vele anderen hebben iets vergelijkbaars gezegd104 terwijl dit inzicht 
ook de achtergrond vormt van een internationaal forum dat in het ron‑
de jaar 2000 in Stockholm werd gehouden en bijgewoond door maar 
liefst 23 staatshoofden, 14 vice‑premiers en 46 ministers – onder wie 
Wim Kok. Ironisch genoeg werd hij ter plekke geconfronteerd met de 
conclusies van de Commissie Van Kemenade over het niet vlekkeloos 
verlopen naoorlogs rechtsherstel.105 Tezamen legden de hoogwaardig‑
heidsbekleders een verklaring af die bekendstaat als de Stockholm 
Declaratie. Hij vormt het begin van wat met een mondvol The Interna-
tional Task Force for International Cooperation in Holocaust Education, 
Remembrance and Research wordt genoemd, kortweg itf. In die verkla‑
ring wordt gesteld dat de Holocaust (met daarachter tussen haakjes het 
begrip Shoah) de grondvesten van onze beschaving fundamenteel had 
aangetast en, precies zoals Judt beweerde, daarom universele beteke‑
nis heeft. Vandaar dat hij nooit vergeten mag worden en de internatio‑
nale gemeenschap opgezadeld heeft met de morele plicht al het moge‑
lijke te doen om herhaling te voorkomen.106 Zo gebeurde – en gebeurt.
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Het verhaal van de anderen
Herinnering aan en verwerking 
bij achtergestelde groepen en hun 
nazaten

In het op één na laatste jaar van de twintigste eeuw overleed de vader 
van Reggie Baay. Baay, geboren in het midden van de jaren vijftig en 
op dat moment dus iets ouder dan veertig jaar, deed wat kinderen in 
zo’n geval wel vaker doen: hij ging naar het ouderlijk huis – zijn moe‑
der was bij zijn zusje – en liep rond. Dit keer keek hij met andere ogen, 
zo vertelt hij in een enkele jaren later gepubliceerde roman.1 De vader 
was dood en daarmee was een vanzelfsprekende schakel tussen huis 
en zoon weggevallen. Vandaar ook dat hij dit keer dingen zag die hem 
tot dan toe eigenlijk nooit opgevallen waren, met name hoezeer de in‑
richting doortrokken was van de tropen.

Overal bevonden zich de materiële bewijzen van het Oost‑Indische 
verleden van de bewoners: overal ragfijn houtsnijwerk, kleurige batiks, 
Djokja‑zilver, opgezette tropische vogels, Indische vergezichten.

Op de slaapkamer vond Baay een koffertje. Het droeg de naam van 
zijn vader, plus een aanduiding van zijn militaire rang en het regiment 
waartoe hij behoord had. De vader had in het Nederlands‑Indisch le‑
ger gezeten en de oorlog vervolgens in krijgsgevangenschap doorge‑
bracht – in Birma en Thailand. Daar had hij gewerkt aan de beruchte 
spoorbaan, één van de ca. 18 000 Nederlanders die door dit wrede lot 
getroffen werden. Achtentwintighonderd van hen stierven, ‘iedere 
twee dwarsliggers een mensenleven’ zoals een van de Indiëgangers 
later schreef.2 Het zal een van de redenen zijn dat vader Baay nooit in 
staat was geweest over zijn verleden te praten. Toch waren de vrese‑
lijkheden van toen vermoedelijk niet de belangrijkste reden voor zijn 
zwijgzaamheid. Die is dezelfde als in talloze andere gevallen: dat nie‑
mand wilde luisteren. Want in 1950 ging Baay met vrouw en kind naar 
Nederland. Hij was er nog nooit geweest en toch was het, vreemde 
contradictie, zijn moederland. De tocht was onplezierig, de ontvangst 

[27]
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afschuwelijk. Alles was grijs, koud en nat. In de haven van Amsterdam 
werden de reizigers in bussen geladen. Mannen met dikke gezichten, 
dikke jassen en petten schreeuwden hun namen. In de bus heerste 
stilte. ‘Er hing weer die vreemde sfeer. Het voelde als de start van een 
internering.’ Het transport ging naar Westerbork, Kamp Schattenberg 
zoals het nu genoemd werd.3 

Een slagboom, een wachthuisje, barakken en zelfs prikkeldraad. Ze ge‑
loofden het niet. Dit kón toch niet waar zijn? Dit moest een vergissing 
zijn?

Het was slechts het begin van de ellende. Na een half jaar kamp begon‑
nen moeder en zoon Baay (vader woonde als militair in een kazerne) 
aan een rondreis langs zogenoemde ‘contractpensions’, tehuizen waar 
de ontheemde Nederlands‑Indiërs tijdelijk onderdak kregen. Ook daar 
waren de ervaringen schokkend. Er was totaal geen begrip. ‘Dit doen 
we dus in Holland niet.’ Deze zin, uitgesproken door een vertegen‑
woordigster van de Dienst Maatschappelijke Zorg, tekent de kloof. De 
dienst voorzag De Baays van inkomen en onderdak. Zij konden daar‑
om niet anders dan de vermaningen ter harte nemen.
 Enkele jaren nadat de familie in het kerkdorp O. (Oude Wetering) 
een huurwoning toegewezen had gekregen en kort nadat de schrijver 
van het familieverhaal geboren was, ontving vader Baay een brief over 
het lot van een vriend, collega en voormalig kampgenoot. In het boek 
van zijn zoon wordt hij Bert genoemd. Ook Bert was naar Nederland 
teruggekeerd maar daar het spoor volledig kwijtgeraakt. In de brief 
vertelde zijn echtgenote hoe haar man langzaam verdwaald was, ver‑
drietig geworden, stil, boos, ziek. Hij voelde zich miskend, in de steek 
gelaten. In zijn woede en verdriet had hij vervolgens brieven op poten 
geschreven: naar Den Haag, het koningshuis, officiële instanties. Hij 
kreeg slechts afhoudende antwoorden, in de trant van ‘uw zaak, gelijk 
alle andere zaken die te maken hebben met die uiterst onfortuinlijke 
periode in onze recente geschiedenis heeft onze uiterste aandacht’. 
Het maakte de kwestie alleen maar erger, met als gevolg dat Bert nog 
hardnekkiger begon te zwijgen, zieker werd, bozer. Op een dag reisde 
hij naar Den Haag en drong een regeringsgebouw binnen. Hij werd 
overmeesterd, raakte gewond, werd beschuldigd van huisvredebreuk. 
Toen de voor het oog van de buitenwacht min of meer gek geworden 
man in eigen omgeving uiteindelijk door opgeschoten jongeren ook 
nog gepest en mishandeld werd, werd de hulp van vader Baay ingeroe‑
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pen. Hij zou de enige zijn die de vriend kon redden.
 Drie weken na de mislukte reddingspoging van vader Baay kwam 
het bericht dat de vriend dood was. Hij was het water van de Eems in 
gelopen. In tegenstelling tot wat de zoon verwachtte, trok de vader zich 
hierna niet nog meer in zichzelf terug. Juist niet. Het was alsof met 
de dood van de vriend ook voor hem een periode afgesloten werd. Hij 
vroeg ontslag uit dienst en een tegemoetkoming ‘op grond van de voor 
Indische oorlogsslachtoffers getroffen voorzieningen’.4 Het verzoek 
werd afgewezen. Hierop zocht hij zo snel mogelijk een ‘gewone’ baan. 
Hij vond hem bij een schrijfmachinefabriek. Het was volgens de zoon 
precies wat hij zocht.

Daar stond hij: een kleine, in zichzelf gekeerde, donkere man, achter 
de lopende band, tussen stampende machines in een akelige fabrieks‑
hal. Een plek waar hij jarenlang niet hoefde te praten; niet kón praten; 
vanwege het lawaai. Dat vond hij prima zo. Praten deed hij sowieso niet 
graag. En bovendien, als hij dat wel had willen doen, wie had er dan 
naar zijn verhaal willen luisteren?

Later probeerde de zoon hem herhaaldelijk uit zijn tent te lokken. Hij 
maakte een stamboom van de familie (‘ach jongen, jij met je hang naar 
het verleden...’) en nam hem mee naar de plekken waar het gezin de 
eerste jaren in Nederland had doorgebracht: Westerbork, Zeist, Oude 
Wetering. De vader liet het gebeuren.
 

Geen enkele enthousiaste reactie, geen hang naar herkenning, geen 
spraakzaamheid. Maar ook geen geweeklaag, geen verbittering of ran‑
cune. Niets. Zelfs niet na mijn aandringen. Voor hen [ook voor de moe‑
der] was het zoals het was. En waarom zou je dat terug willen halen?

Indische Nederlanders

Bij de voorbereidingen van de bouw van het United States Holocaust 
Memorial Museum in Washington was het tot een bizar conflict geko‑
men over de vraag hoeveel mensen ter plekke herdacht moesten wor‑
den: 6 of 11 miljoen, alleen joden of ook andere groepen? Elie Wiesel 
was een fervent voorstander van het eerste getal. Hoewel hij vanzelf‑
sprekend erkende dat ook anderen door het nazisme vervolgd en ver‑
nietigd waren, beklemtoonde hij dat joden bij die vernietiging voorop 
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hadden gestaan en dat het begrip holocaust voor hun ondergang gere‑
serveerd diende te worden. Het Witte Huis bepleitte op gezag van Si‑
mon Wiesenthal het grotere getal. Het leek politiek bruikbaarder want 
deed joden niet te kort terwijl het andere slachtoffers eveneens betrok.
 Hoewel beide partijen niet van wijken wisten, bleek de Amerikaans‑
joodse lobby op den duur het sterkst – en ‘won’, dat wil zeggen: het 
museum herdenkt de moord op zes miljoen joden en die van anderen 
in navolging van hen. Het verklaart waarom op de website van en in 
boeken over het museum een onderscheid gemaakt wordt tussen de 
Holocaust en het tijdperk van de Holocaust. Tijdens het een werden 
zes miljoen joden, tijdens het ander ook zigeuners, Jehovah’s Getui‑
gen, homoseksuelen, gehandicapten5 en anderen vermoord.6

 Ook in Nederland duurde het lang tot in ruime kring gesproken 
werd over het feit dat de oorlog meer slachtoffers had gemaakt dan 
degenen die omwille van hun politieke instelling of joodse afkomst 
in Duitse concentratie‑ en vernietigingskampen waren beland. Deze 
verwaarlozing geldt ook de ca. 250 000 Nederlanders die de oorlog in 
voormalig Nederlands‑Indië hadden doorgebracht en de ca. 150 000 
inwoners van de kolonie die aan het eind van de oorlog nog geen Ne‑
derlands paspoort bezaten maar dat in de jaren vijftig en zestig wél 
zouden krijgen.7 Hoewel deze diffuse groep van zogenoemde Indische 
Nederlanders evenals de joden kort na de oorlog nogal wat herinnerin‑
gen publiceerde aan hetgeen hun tijdens de Japanse bezetting overko‑
men was – met als bekendste Indië onder Japanschen hiel van de hoog‑
geplaatste ambtenaar W.H.J. Elias8 – viel ook zij spoedig stil en keerde 
in zichzelf. De eerste keer dat hun verhaal opnieuw, luid en duidelijk, 
naar buiten kwam – we zagen het al – was toen Wim Kan in 1971 naar 
aanleiding van het bezoek van de Japanse keizer van zich liet horen. 
Op ongeveer hetzelfde moment werd in grotere kring bekend wat er 
tijdens de politionele acties was gebeurd9 en viel ten gevolge van het 
dominante links politieke klimaat donker licht over elke vorm van ko‑
lonialisme. Het leidde ertoe dat de oorlogservaringen van de Indische 
Nederlanders overschaduwd werden door de gebeurtenissen die zich 
vóór en na de Japanse bezetting hadden afgespeeld. Dit op zijn beurt 
versterkte de indruk dat zij ter plekke minstens zoveel, zo niet meer 
kwaad hadden gedaan als ondergaan. Het spreekt voor zich dat dit niet 
bevorderlijk was voor een publieke erkenning van hun leed. Niettemin 
kropen de Indische Nederlanders in de jaren zeventig langzaam uit 
hun schulp en begonnen te vertellen, niet alleen over de oorlog maar 
ook over de periode daarvoor en daarna. In april 1969 was voor het 
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eerst een grootschalige reünie van voormalig geïnterneerden gehou‑
den. Deze was georganiseerd door de kort tevoren opgerichte Bond 
van ex‑gevangenen van Overzee en had ook de hand in de publicatie 
van een boek (De lach uit leed geboren) en een monument (Apeldoorn, 
later Bronbeek).10 In 1970 werd, eveneens voor het eerst, een massale 
herdenking van het einde van de oorlog in Azië gehouden. Er kwa‑
men tienduizend mensen op af.11 In 1972 publiceerde Rob Nieuwen‑
huys zijn spoedig fameuze Oost-Indische spiegel, over Wat Nederlandse 
schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste ja-
ren der Compagnie tot op heden. Ongeveer tegelijkertijd kwamen Beb 
Vuyk, Hans Vervoort, Elisabeth Keesing, Willem Brandt en anderen 
met nieuwe verhalen terwijl oudere verhalen van dezelfde schrijvers 
herdrukt werden. De boekpublicaties gingen zoals gebruikelijk verge‑
zeld van artikelen in krant en tijdschrift en verslagen op radio en tv. 
Zo wijdde Achter het Nieuws op 17 augustus 1970 een uitzending aan 
de vijfentwintigjarige herdenking van de Japanse capitulatie. Daarin 
werd een min of meer volledig overzicht gegeven van hetgeen Indi‑
sche Nederlanders tijdens en na de oorlog overkomen was. Van kritiek 
op Nederland was geen sprake, over kolonialisme en politionele acties 
werd gezwegen. Er werd een gemeenschap getoond die weliswaar in 
Nederland leefde maar er een geheel eigen cultuur op na hield.12

Tussen twee werelden

Volgens een man die binnen de Indisch‑Nederlandse gemeenschap 
een cruciale rol speelde, de al genoemde Rob Nieuwenhuys, waren In‑
dische Nederlanders in de loop van jaren redelijk geïntegreerd.

Maar niet geassimileerd. Wij vormen nog altijd een groep. We zoeken 
elkaar op en herkennen elkaar aan een gebaar, aan een stembuiging, en 
weet ik al niet wat. We zijn allemaal ontheemden geweest. Nu heten wij 
‘vaderlanders’ als de andere mensen om ons heen, maar we zijn niet 
helemaal als de andere mensen. We voelen toch anders.13

Binnen de Indisch‑Nederlandse gemeenschap waren ondertussen een 
aantal zaken bespreekbaar geworden. De waarschijnlijk belangrijkste 
daarvan is het gemis. Daaronder leden ook degenen die in Nederland 
geboren waren maar langdurig in de voormalige kolonie hadden ge‑
woond. Nadat de tropen hun in het bloed waren gaan zitten, konden zij 
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in het koude, grijze thuisland niet meer wennen. Tegelijkertijd wisten 
ze dat in hun gevoel van ontheemding nooit meer verandering zou ko‑
men. ‘Wat zoek je toch de ganse aardbol rond,’ dichtte Willem Brandt.

In ’t oosten, in het westen, altijd zwervend?
Ik zou het weten als ik ’t eenmaal vond.
Is het de zon?

Brandt was in 1927 naar Nederlands‑Indië vertrokken en pas in 1955 
teruggekeerd. Hij had in het kamp gezeten en daarover meteen na de 
oorlog een nogal melodramatisch verslag14 plus vele mooie gedichten 
gepubliceerd. Dit laatste bleef hij doen. Een belangrijk thema van die 
gedichten was precies dat onvermogen van de Indiëganger om in Ne‑
derland opnieuw te aarden.

Voortlevend in een hoed, een regenjas,
marcheert men doelloos door de volle straten;
de jungle is niet zo volmaakt verlaten
Als dit verkeer achter onbreekbaar glas.15

Het gemis van de tropen ging gepaard aan het besef dat ‘Nederlandse 
Nederlanders’ de gedachten, gevoelens, ervaringen en verlangens van 
hun Indische landgenoten niet konden en, kwalijker, eigenlijk ook niet 
wilden begrijpen. Een van de belangrijkste struikelblokken hierbij was 
de oorlog. Voor Nederlanders bestond deze immers uit het verhaal van 
de plotselinge inval in mei ’40, de Duitse bezetting, het verzet, de jo‑
denvervolging, Hongerwinter en uiteindelijk de bevrijding in mei ’45.
Indische Nederlanders hadden een volstrekt ander verhaal: van een 
oorlog die pas eind 1941 en een bezetting die in maart 1942 begon; 
van Japanners in plaats van Duitsers; van een verzet dat gecompliceerd 
werd doordat de bezetter tevens bevrijder zou zijn – van het juk van 
de Nederlandse overheerser; van het feit dat niet joden maar blanken 
het voornaamste doelwit van de bezetter waren en dat de Japanners, 
anders dan de Duitsers, hun slachtoffers wel vervolgden maar niet ver‑
nietigden, althans niet systematisch. Honger had men in de kampen 
geleden. Ontberingen ook. Maar, om slechts één aspect te noemen, de 
gemiddelde temperatuur in Indonesië is een graad of 27 (dat is maar 
liefst zo’n 25 graden meer dan het gemiddelde tijdens de Hongerwin‑
ter). Vanuit Nederlands perspectief kon het leven onder een dergelijk 
zonnetje niet anders dan permanente vakantie zijn. Of zoals Adriaan 
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van Dis in Indische duinen schrijft:’Altijd mooi weer en aan elke boom 
groeide een banaan. Vergelijk dat eens met onze hongerwinter, wij 
hebben tulpebollen moeten vreten.’
 Hoe het verschil uit te leggen? In Nederland kwam de bevrijding in 
mei ’45 en was ook werkelijk een bevrijding, althans een overwinning 
op de bezetter. In Nederlands‑Indië daarentegen kwam de bevrijding 
pas in augustus van genoemd jaar en was het begin van een periode 
van nieuwe onderdrukking, nieuwe oorlog en, vanuit het perspectief 
van de Indische Nederlanders, zelfs nederlaag. Hoe dat te vertellen? 
Het leek onmogelijk en had tot gevolg dat de Indische Nederlanders 
zich opsloten in eigen kring en, wat het verleden betreft, tegenover de 
buitenwacht zwegen. Hoewel een aantal vertegenwoordigers van de 
eerste generatie het hierbij niet liet zitten en z’n uiterste best deed de 
muren van zwijgzaamheid en onbegrip te slechten, kwam de verande‑
ring toch pas vanaf het moment dat jongeren het woord namen. Zij 
hadden weinig tot niets met het koloniaal verleden. Met de politionele 
acties hadden zij evenmin iets te maken. Des te eenvoudiger viel het 
hun zich te concentreren op wat zij, al was het maar in taal, wél met de 
omgeving gemeen hadden: slachtofferschap

Jeroen Brouwers

Het eerste kampkind dat over zijn ervaringen publiceerde, was Henk 
L. Leffelaar. Van de jongeren was hij een van de ouderen, geboren in 
1929 en dus eigenlijk op de grens van de eerste en de tweede generatie. 
Vandaar ook dat hij later in de oorlog uit het vrouwenkamp werd weg‑
gehaald en in een mannenkamp gestopt. Al in 1959 publiceerde hij 
over zijn ervaringen. Dat was te vroeg en zijn boek viel dan ook nauwe‑
lijks op, zoals ook een Engelse vertaling ervan nauwelijks opviel. Maar 
toen Leffelaar twintig jaar later met nieuw werk over zijn kamperva‑
ringen kwam was de situatie veranderd en kreeg hij wel aandacht. Hij 
kon er maar kort van genieten want stierf kort na publicatie, in 1980.16

 Ondertussen had Mischa de Vreede, geboren in 1936, Een hachelijk 
bestaan gepubliceerd. Het thema Nederlands‑Indië en de kampen zou 
haar niet meer loslaten. Vijf jaar later volgde Oscar de Wit, geboren 
in 1935, met Met koele obsessie. Hij kreeg er een belangrijke literaire 
prijs voor. Deze prijs werd uitgekeerd in het jaar dat het zogenoemde 
jappenkamp plotseling in het centrum van de belangstelling kwam te 
staan. Aanleiding was een roman – en een polemiek.
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 In oktober 1981 en op hetzelfde moment dat de kranten vol stonden 
van Etty Hillesum, publiceerde de op dat moment17 gevierde Jeroen 
Brouwers een roman over zijn kampervaringen: Bezonken rood. Het 
begrip ervaringen hoort eigenlijk tussen aanhalingstekens want het 
boek was een roman, literatuur dus, verzonnen. Althans... Hier bleek 
spoedig het belangrijkste probleem te liggen. Brouwers vertelde na‑
melijk niet zomaar een verhaaltje, hij gaf een beeld van het leven in 
het jappenkamp. Dat deed hij op een wijze die niet anders dan serieus 
genomen kon worden: als een vorm van literaire geschiedschrijving. 
Zo herhaalde hij aan het begin van het boek de op dat moment veel‑
gehoorde klacht dat de gebeurtenissen in voormalig Nederlands‑Indië 
vergeten, verzwegen en vergoelijkt waren.

De geschiedenis van de Japanse kampen dreigt verloren te gaan, want 
wie het hebben meegemaakt hebben erover gezwegen, en wie het zwij‑
gen hebben doorbroken hebben dit te laat gedaan: toen hun veront‑
waardiging en haat waren verzacht en zelfs verdwenen en toen zij al de 
dood waren gestorven die genaamd is: mildheid.

Volgens Brouwers – daarin staat hij overigens niet alleen –18 hadden 
de Indische Nederlanders de gebeurtenissen van destijds vooral weg‑
gelachen door elkaar voortdurend te vermaken met amusante anekdo‑
tes over het gedrag van de Japanners, het eigen geworstel met mini‑
male middelen, hun vindingrijkheid en aanhoudende gevoelens van 
schaamte. ‘Zo is de geschiedenis van die kampen weggespoeld in gol‑
ven van hilariteit.’ Ook kleuter Jeroen had destijds gelachen, zo bekent 
Brouwers, onder meer om een vrouw die naakt, als een hond aan een 
riem, op handen en knieën door het kamp moest kruipen om, letterlijk, 
te ruiken aan elk poepje. Ondertussen trapte een Japanner haar keer op 
keer in het kruis. De kleine Brouwers dartelde er vrolijk achteraan.

Om dit huppelen en schateren en gretig toezien geef ik mezelf tot op de 
huidige dag klappen in het gezicht, steeds als het afgrijselijke filmbeeld 
in mijn geheugen terugkeert – toen wist ik niet...

Anno 1980 wist hij het wel. Zijn moeder was kort tevoren gestorven. 
Haar leven was in het kamp vernietigd. Daardoor was ook hun relatie 
wrakhout geworden en vermoedelijk zelfs zijn eigen leven kapotge‑
gaan. Brouwers leed immers onder een opmerkelijke vorm van – wat 
hij zelf noemt – ‘gevoelloosheid’. Het lag in de eind jaren zeventig, 
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begin tachtig heersende sfeer van onverbiddelijke kritiek op het fascis‑
tisch systeem en groeiende aandacht voor het slachtoffer voor de hand 
die gevoelloosheid te herleiden tot de oorlog. Nazi’s zouden immers 
ook gevoelloos zijn geweest zoals hun slachtoffers, om te kunnen over‑
leven, hun emoties eveneens hadden moeten onderdrukken. Het is 
een van de redenen dat Brouwers in zijn roman herhaaldelijk vergelij‑
kingen trok. ‘Wie waren “erger” in de oorlog, de Duitsers of de Japan‑
ners, en welke kampen waren gruwelijker, de Duitse of de Japanse...’19 
Brouwers geeft het antwoord niet. Wel geeft hij in de loop van zijn 
verhaal zoveel afgrijselijke details dat de lezer niet anders dan tot de 
indruk kon komen dat tussen erg en erger nauwelijks verschil bestaat.
 De eerste kritieken op het boek waren juichend en bevestigden het 
door Brouwers gegeven beeld van de jappenkampen. Maar na enkele 
maanden klonken andere geluiden. Aanvankelijk waren ze voorzich‑
tig, met de tijd werden ze luider. Zo verschenen er begin januari 1982 
in zowel de Volkskrant als het NRC Handelsblad scherpe stukken van 
onder meer cultuurhistorica Etty Mulder, medekampgenoot en antro‑
poloog Fred Lanzing en NRC Handelsblad‑journalist en essayist Rudy 
Kousbroek. Later voegden anderen, onder wie Mischa de Vreede, zich 
bij hen. Stuk voor stuk beweerden zij wat Kousbroek met de meeste 
verve en het langdurigst zou verkondigen: dat Brouwers het kamp 
overgoten had met tomatenketchup en leed aan het, wat Kousbroek 
noemde, Oostindisch kampsyndroom, ‘de onwil om na te gaan hoe het 
werkelijk geweest is en liever vast te houden aan een onwaarachtige 
voorstelling van zaken, aan een mythe.’20

 Hierop nu reageerden weer anderen die de kampen hadden meege‑
maakt. Onder hen een volgende persoon die Nederlands‑Indië als kind 
had beleefd en daarvan in komende jaren ook uitvoerig verslag zou 
doen: Hans Vervoort. Hij was het met Brouwers eens. Zoals deze het 
kamp beschreven had, zo was het geweest, zo en niet anders. Vervoort 
wist het uit ervaring. Maar, zo voegde hij eraan toe, het was ook bekend 
uit de geschiedschrijving.

Geschiedschrijving van het jappenkamp

Dit laatste klopt – deels. Immers, in hetzelfde jaar dat Brouwers Bezon-
ken rood publiceerde, verscheen De verre oorlog van psycholoog en (ook 
weer) ervaringsdeskundige Nicolaas Beets. Onder pseudoniem had hij 
zijn ervaringen eerder al beschreven, onder meer in een verhaal met 
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de veelzeggende titel Niet meer aan denken (uit 1959). De bedoeling 
hiervan was duidelijk. Om het in de woorden van Rob Nieuwenhuys te 
zeggen: ‘Nog eenmaal alles opschrijven en beleven om de nachtmerrie 
kwijt te raken en dan nooit meer eraan denken!’21

 Verder wilde de oudere generatie Indische Nederlanders – waartoe 
ook Beets behoorde – over het algemeen niet gaan. In de geschied‑
schrijving is op deze regel één uitzondering: het ‘standaardwerk’ dat 
Dora van Velden, eveneens ervaringsdeskundige, begin jaren zes‑
tig over het leven in de kampen publiceerde. Het werd meteen en is 
ook lang daarna nog beschouwd als onovertrefbaar.22 Toon en inhoud 
ervan zijn echter anders dan die van Brouwers of Beets, anders ook 
dan hetgeen vlak na de oorlog door iemand als Willem Brandt was 
geschreven: ingehouden, niet sensationeel, genuanceerd, ja bijna ver‑
goelijkend. Zo schrijft Van Velden dat de Japanners er, ‘anders dan 
algemeen verwacht was, zelden ertoe overgingen, de blanke vrouwen 
geweld aan te doen of hen tegen hun wil te plaatsen in hun bars of 
bordelen.’ Elders:

Ik weet slechts van één geval, waarbij de beruchte waterkuur werd toe‑
gepast, nl. op een vrouwelijke arts, die met enige kampleidsters een ver‑
zoekschrift had ingediend om meer voedsel.

En tot slot, na een beschrijving van allerlei straffen:

Men had dergelijke langdurige straffen mogelijk nauwelijks overleefd, 
als de Japanse kampcommandant niet spoedig na de veroordeling ver‑
dwenen was en de overige kampbewakers, vooral de inheemse, de ge‑
straften niet hadden toegestaan te gaan zitten en voedsel, water en me‑
dicijnen te krijgen.23

Hoe anders hetgeen Beets een kleine twintig jaar later vertelde. Hij 
ging uit van wat de lord Russell van Liverpool, schrijver ook van een van 
de eerste boeken over Duitse oorlogsmisdaden, in 1958 over het wan‑
gedrag van de Japanners publiceerde. ‘Russels The Knights of Bushido 
roept ons met een schok terug naar een eens bestaande werkelijkheid,’ 
schrijft Beets. ‘Hij geneest ons van een neiging tot vergoelijken, de 
dingen in een beter daglicht stellen dan ze stonden.’
 Wat volgt is een verhaal dat spoort met dat van Brouwers en inder‑
daad suggereert dat het onder de Japanners nauwelijks beter was toe‑
gegaan dan onder de Duitsers. In tegenstelling tot wat Beets eerder in 
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zijn leven had gemeend (‘nog eenmaal aan denken en dan nooit meer’) 
was hij er nu van overtuigd dat de werkelijkheid tot iedereen moest 
doordringen.

De dodenmarsen in de tropen, de slachtpartijen, de opsluiting in kooi‑
en, de afranselingen tot bewusteloosheid toe, de Kempei [Japanse mi‑
litaire politie]‑praktijken, de angst om niet te overleven in het zicht van 
de haven.24

Want zo en niet anders was de oorlog in Nederlands‑Indië geweest: 
vreselijk en net als in Europa. Sommigen, Rudy Kousbroek voorop, 
vonden het sterk overdreven en lieten dat weten ook. Daarbij ontvin‑
gen zij steun vanuit onverwachte hoek.

Deel 11 van Het Koninkrijk

De publicatie van deel 11 van Het Koninkrijk tussen eind 1984 en eind 
1986 bracht de geschiedenis van Nederlands‑Indië midden in de pu‑
blieke belangstelling. Want meteen al het eerste deel van het drieluik 
(11A ging over de koloniale samenleving, 11B over de oorlog, 11C over 
het eind van de oorlog en de beginnende dekolonisatie) was kritisch 
en viel bij een groot deel van de Indische Nederlanders slecht. Met 
als doel het betreffende deel van De Jong vanwege de ‘beledigende, 
onjuiste, onvolledige en grievende passages’ uit de handel te halen, 
verenigden tegenstanders zich in het Comité Geschiedkundig Eerher‑
stel Nederlands‑Indië. Hun initiatief werd spoedig overgenomen door 
Moesson, hét tijdschrift van de Nederlands‑Indische gemeenschap. 
Het publiceerde tientallen artikelen over De Jong en zijn werk. Daarin 
werd telkens hetzelfde herhaald. In de formele woorden van het aan‑
klagend Comité:

dat hij van uit het heden de zaken en personen uit het verleden welke hij 
beschrijft, beoordeelt naar de thans geldende maatstaven en vanuit de 
wetenschap achteraf omtrent de na de beschreven periode plaats gehad 
hebbende gebeurtenissen.

In gewoon Nederlands: ‘De Jong had de bril van de jaren tachtig moe‑
ten afzetten en de bril van de jaren dertig moeten opzetten.’
 Het ging vooral om een gevoel, verkondigde Moesson‑hoofdredac‑
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teur Ralph Boekholt. Hij was ruim na de oorlog (1953) geboren en 
sprak dus niet uit ervaring. Het ging hem om de erfenis, de gedachte

dat wij ons zouden moeten schamen voor onze vaders... Al die verhalen 
over vroeger van onze mensen kunnen toch niet het verlangen zijn naar 
iets dat slecht was? Als ik dat moet aannemen zijn toch onze roots, onze 
identiteit van Indische Nederlanders onder ons weggeslagen?25

Maar liefst zestigduizend mensen konden zich hierin vinden en sloten 
zich aan. Het proces duurde jaren. Maar telkens kreeg het Comité on‑
gelijk, althans wat betreft de klacht van onzorgvuldigheid en de eis dat 
delen van Het Koninkrijk herschreven zouden moeten worden: van de 
Haagse rechtbank in 1986, van de Raad van State in 1988 en van het 
Gerechtshof van Den Haag in 1990. Uiteindelijk konden Boekholt en 
de zijnen niet anders dan toegeven. Hun laatste daad bestond uit de 
uitgave van een geschrift dat, althans uiterlijk, alles weg had van een 
zoveelste deel van Het Koninkrijk: De staat, dr. L. De Jong en Indië. Het 
viel niet goed, niet bij de Staatsdrukkerij die de uitgever van plagiaat 
beschuldigde en niet bij de media die het maar gezeur vonden. ‘De 
loze litanieën tegen Loe de Jong’, kopte NRC Handelsblad. ‘Als gedon‑
der verandert in gemeier’, maakte Trouw ervan.26

Toch gehoord

Ondanks de vergeefse strijd tegen Loe de Jong, zo valt bij nader inzien 
te constateren, bereikten de Indische Nederlanders eind jaren tachtig, 
begin negentig hun doelstellingen of op zijn minst een deel daarvan: 
ze werden in toenemende mate gehoord, zeker waar het hun oorlogs‑
verhaal betrof. Dat kwam echter niet zozeer door het optreden van het 
Comité Geschiedkundig Eerherstel als door wat de volgende delen van 
Het Koninkrijk, andere publicaties en diverse actiegroepen losmaakten. 
Het deel van Het Koninkrijk over de oorlog (11B) viel bij de Indische ge‑
meenschap niet slecht,27 het deel over het oorlogseinde en, meer nog, 
hetgeen De Jong in deel 12 over de politionele acties schreef, leidde 
opnieuw tot geruzie, een aanklacht en bovenal veel publiciteit.
 Dit laatste was ook het gevolg van de activiteiten van de in 1980 op‑
gerichte Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 en de onthulling in 
1988 van een Indisch Monument in Den Haag. Ook waren er nogal 
wat spraakmakende relletjes. Zo werd in de zomer van 1991 een krans 
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die de Japanse premier bij dat Indisch Monument had gelegd, door 
demonstranten in het water gegooid. Anderhalve maand later kreeg 
premier Lubbers bij hetzelfde monument een ei plus het L‑woord 
naar zijn hoofd. Tot slot, en vermoedelijk het belangrijkste, was er de 
jonge generatie waartoe naast al genoemden als Reggie Baay, Ralph 
Boekholt en Adriaan van Dis ook Marion Bloem, Ernst Jansz, Theodor 
Holman, Jill Stolk, Alfred Birney, Frans Lopulalan en anderen behoor‑
den. Hoewel stuk voor stuk volledig geïntegreerd en in een enkel geval 
ook vooraanstaand in de Nederlandse samenleving, worstelden zij met 
hun ‘dubbelheid’. Vandaar dat Marion Bloem in Geen gewoon Indisch 
meisje een schizofreen karakter beschrijft: een Hollandse Sonja die te‑
gelijkertijd ‘Indische Zon’ is. Dat Jill Stolk in Scherven van smaragd de 
oorlog van zijn vader in vergelijking ‘met die ene hongerwinter waar 
iedereen zo over riep’ ‘groots’ noemt. Dat Ernst Jansz, vooral bekend 
van de band Doe Maar, in de roman De overkant vertelt van iemand 
die ‘volmaakt eenzaam’ is, ‘te oosters voor de Westerling, te westers 
voor de Oosterling’. Vandaar tot slot dat de titel van het bekendste boek 
van Adriaan van Dis, Indische duinen, een onmogelijkheid aanduidt. 
Het was die onmogelijkheid, een bestaan tussen twee werelden, waar‑
mee de Indische Nederlanders verplicht waren geweest te leven. Het is 
dezelfde onmogelijkheid waarover nu ook hun kinderen schreven en 
spraken. En zij werden gehoord zoals ook degenen die de gebeurtenis‑
sen als kind hadden meegemaakt – Jeroen Brouwers, Rudi Kousbroek, 
Mischa de Vreede – en de ouderen – Beb Vuyk, Elisabeth Keesing, 
A. Alberts – vanaf de jaren tachtig opeens28 gehoord werden. Er was 
onmiskenbaar iets veranderd, zij het dat die verandering nieuwe pro‑
blemen met zich meebracht.

Kousbroek & het Oostindisch kampsyndroom

Begin 1992 publiceerde Kousbroek een bewerkte bundeling van het 
vele dat hij in de loop van jaren over voormalig Nederlands‑Indië en 
de Nederlandse omgang met het verleden in het Indische deel van de 
wereld had geschreven: Het Oostindisch kampsyndroom. Kousbroek was 
op dat moment begin zestig, werkzaam bij het NRC Handelsblad en 
een befaamd essayist. Hij was in 1929 op Sumatra geboren en had 
met zijn ouders de oorlog in drie verschillende kampen doorgebracht. 
Behalve in de laatste fase daarvan waren zijn ervaringen tamelijk goed 
geweest. Dit temeer, zo meende hijzelf, omdat hij tevoren op een in‑
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ternaat had gezeten. Daarbij vergeleken was het kampbestaan een be‑
vrijding.

De klappen waren er minder frequent, je had er aanzienlijk meer per‑
soonlijke vrijheid, er werd tenminste niet geprobeerd controle uit te oe‑
fenen over wat je dacht.29

Kort na de Japanse capitulatie keerden Kousbroek en zijn ouders te‑
rug naar Nederland. Het betekende voor eerstgenoemde op alle gebied 
een keerpunt: het einde van een jeugd en het einde van een tijdperk. 
Daarbij deed hij als zovelen en gooide de deur naar het verleden dicht. 
Maar eind jaren zestig, begin zeventig, om te beginnen door de pu‑
bliciteit rond Wim Kan en het bezoek van de Japanse keizer, keerde 
dat verleden ook bij hem terug en schreef hij een aantal pissige arti‑
kelen. Hierin verkondigde Kousbroek in een notendop wat hij later 
uitentreuren zou herhalen: dat een gelijkstelling van de Japanse en de 
Duitse kampen net zo absurd was als tussen de Japanse keizer en Hit‑
ler. Toch duurde het nog enige tijd tot de herinnering aan voormalig 
Nederlands‑Indië hem daadwerkelijk in de ban kreeg. De aanleiding 
was een veelvoorkomende: de dood van de vader in 1975. Het jaar daar‑
op schreef Kousbroek onder meer op basis van een fotoalbum dat hij 
in de nalatenschap had gevonden een uitvoerig artikel over de bootreis 
tussen de voormalige kolonie en het moederland. Hij had die reis als 
kind gemaakt en overwoog hem nu opnieuw te maken. De reden? Hij 
miste iets.

Vervuld van haat kijk ik soms naar de nietsvermoedende voorbijgangers 
op straat, mensen die, wanneer hun de lust daartoe zou bekruipen, kun‑
nen gaan zien hoe groot de bomen zijn geworden op hun schoolplein.

Herinnering dus, wie weet zelfs nostalgie. Rationalist Kousbroek wist 
er niet goed raad mee, temeer niet omdat de persoon verdwenen was 
met wie die herinneringen voor zijn gevoel het sterkst verbonden wa‑
ren. De vader. Hij had zijn zoon achtergelaten

in een jungle van herinneringen waar ik de weg niet meer weet. Het 
land waar ik met hem heb gelopen zal ik nooit meer samen met hem 
zien. De dingen waarnaar hij heeft gekeken weet ik niet te herken‑
nen.30
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In 1979 keerde Kousbroek voor het eerst naar zijn geboortegrond te‑
rug en schreef daarover onder de titel Terug naar Negri Pan Erkoms (= 
Land van herkomst) een lange serie artikelen. Een groot deel daarvan 
gaat over de kampen. Een van die kampen noemt hij niets minder dan 
een vakantie‑ en lustoord. Over een ander kamp weet hij weliswaar 
weinig vrolijks maar ook niet zoveel vreselijks te melden. Op den duur 
raakte iedereen er afgestompt, schrijft hij,

door sleur en ondervoeding.De internering was een periode van uit‑
zichtloosheid, het jaar in Si Rengo‑Rengo [het derde en laatste kamp 
waar Kousbroek verbleef] ervaar ik gevoelsmatig als een leeg fort, je zit 
er in verschanst maar er is haast niets over te vertellen.31

Zo bezien verbaast het niet dat Kousbroek zich groen en geel ergerde 
aan degenen die de kampen van de Japanners op één lijn stelden met 
die van de Duitsers of in de Japanse keizer het evenbeeld zagen van 
Hitler. Dergelijke geluiden vielen volgens hem in de jaren tachtig en 
negentig steeds vaker te beluisteren. Volgens Kousbroek waren zij 
slechts gebaseerd op emotie en goedkoop effectbejag. Feiten en cijfers 
vertelden echter iets geheel anders.

De kans om levend uit een Japans burgerkamp te komen bedroeg on‑
geveer zevenentachtig procent. De kans daarentegen voor joden om de 
Duitse kampen te overleven was minder dan negen procent.

In de Duitse vernietigingskampen, aldus Kousbroek, was niet de dood 
maar het overleven incidenteel. In de Japanse lag de verhouding pre‑
cies omgekeerd.

Het aantal joden in Nederland was toevallig ongeveer gelijk aan het 
aantal Nederlanders in Japanse gevangenschap, circa 140 000 mensen. 
Uit de Japanse gevangenschap keerden 120 000 mensen terug, uit de 
Duitse kampen 5450 (met 8000 onderduikers de enige overlevenden).32

Hand in eigen boezem

Maar waarom hadden zovelen de neiging de zaak erger voor te stellen 
dan hij was? Kousbroek was niet de, wel een van de eersten die zich deze 
vraag stelde. Volgens hem waren er twee redenen. De ene had met het 
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Nederlandse optreden in Nederlands‑Indië van doen. Wat dat betreft 
zat Kousbroek geheel op het spoor van Loe de Jong, dat wil zeggen: hij 
stond zeer kritisch ten opzichte van zowel het koloniale verleden als de 
politionele acties. Indische Nederlanders waren volgens hem vooral zo 
verontwaardigd over de behandeling in de kampen omdat zij zichzelf 
als superieur zagen. Alleen al de gedachte dat zij tegenover Aziaten in 
een ondergeschikte positie verkeerden! ‘We worden gewoon als koe‑
lies behandeld.’ Deze blijkbaar in de kampen veelgehoorde zin schetst 
volgens Kousbroek het probleem in een notendop:

Wat die formule in feite alleen maar impliceert is dat de Europeanen 
zichzelf zagen als een ander soort wezen dan een koelie, en wat goed ge‑
noeg was voor een koelie voor een Europeaan als onaanvaardbaar werd 
beschouwd.33

Inherent aan deze visie is dat Nederlanders in het geheel geen oog 
hadden voor het onrecht dat zij de bevolking van de kolonie hadden 
aangedaan. Kousbroek spreekt er keer op keer van en geeft talloze 
voorbeelden, met als meest schrijnende het Rhemrev-rapport – ‘in mijn 
ogen voor Nederland de gruwelijkste onthulling van deze eeuw’ –, zo 
genoemd naar de officier van justitie die begin twintigste eeuw mis‑
standen aan de oostkust van Sumatra onderzocht en tot de conclusie 
kwam dat de situatie ter plekke nauwelijks voorstelbaar was.34 Maar het 
rapport werd onder tafel gemoffeld en de afschuwelijkheden werden 
vergeten. ‘Wij zijn al veertig jaar bezig ons te beklagen over de Japan‑
ners, maar waarin verschillen dergelijke wantoestanden eigenlijk van 
het optreden van de Japanners,’ schrijft Kousbroek.

De sterfte en de mishandelingen aan de Birma‑ en Pakanbaroe‑spoor‑
weg hebben we tot de kleinste details uitgezocht... maar over al deze 
door onszelf vermoorde en omgekomen Indonesiërs maakt niemand 
zich ooit druk.35

Hetzelfde zou volgens Kousbroek over de Nederlandse politionele ac‑
ties gezegd moeten worden. ‘Ga naar De Slegte,’ schreef hij in 1994,

en vind een boek waarin uit de doeken wordt gedaan welke complicitei‑
ten op hoog niveau hebben verhinderd dat kapitein Westerling in Neder‑
land terecht heeft moeten staan voor oorlogsmisdaden. Zo’n boek is er 
niet, niet bij De Slegte en ook niet in de onmetelijke wereld daarbuiten.36
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Anders gezegd: men kon alleen uit hypocrisie zo verontwaardigd zijn. 
Zag men de feiten onder ogen, dan bleek zonneklaar dat het eigen op‑
treden niet door de beugel kon, in ieder geval geen haar beter was dan 
dat van anderen, in dit geval de Japanners. Maar omdat men dit weiger‑
de, kwam alle nadruk op hun wandaden te liggen. Sterker nog: door de 
nadruk op die wandaden werd het eigen gedrag vergeten en vergoelijkt.

Slachtofferitis

Het collectieve verdraaien en verfraaien van het eigen verleden was vol‑
gens Kousbroek niet de enige reden dat de toestanden in de jappen‑
kampen erger voorgesteld werden dan ze in werkelijkheid waren ge‑
weest. De andere was de in de jaren tachtig toenemende neiging zich als 
slachtoffer te presenteren. Deze eind twintigste eeuw veelvuldig gelaak‑
te ‘slachtofferitis’ werd in Nederland voor het eerst gesignaleerd door 
psycholoog‑filosoof Jaap van Heerden37 en jurist‑journalist Arend Jan 
Heerma van Voss. Beiden keerden zich al in de eerste helft van de jaren 
tachtig tegen het alomtegenwordig geklaag. ‘Wat in de jaren ’70 een 
grote stap vooruit was,’ beweerde laatstgenoemde in 1985 met verwij‑
zing naar de maatschappelijke erkenning van oorlogsslachtofferschap,

begint nu ernstige gebreken te vertonen. Dat kan ook niet anders... 
Mensen moeten geëerd worden om hun handelingen, hun taaiheid of 
hun lot – niet om hun angsten, verdriet of pantser. Bij het eerste horen 
medailles, onderscheidingen en andere collectieve uitingen – bij het 
tweede: hulpverlening, inleving en andere vormen van individuele aan‑
dacht. Maatschappelijke erkenning is het honoreren van een ‘plus’, een 
uitzonderlijke toestand of eigenschap, terwijl ‘psychische erkenning’ 
inhoudt dat een ‘min’ (een gebrek, een beschadiging) naar waarde ge‑
schat wordt, en vervolgens wordt weggewerkt of opgevangen. Die plus 
en die min hebben alles met elkaar te maken, maar ze zijn absoluut niet 
identiek. In de wetgeving van de jaren ’70 is dat onderscheid zoek ge‑
raakt, doordat politiek eerbetoon en psychisch lijden verhaspeld zijn.38

Kousbroek was het er hartgrondig mee eens en zette deze woorden dan 
ook boven een uitvoerig naschrift bij een artikel dat uit 1980 dateerde. 
In dit artikel verdiepte hij zich in het fenomeen kampsyndroom en 
vroeg zich af of het mogelijk was een psychosomatische stoornis tot 
het kamp te herleiden. Zijn antwoord was voorzichtig. Een dergelijke 
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herleiding was natuurlijk altijd mogelijk maar was hij juist en, belang‑
rijker nog, had je er wat aan? Dit laatste betwijfelde hij, althans in 1980. 
Tien jaar later en gesteund door onder meer Van Heerden en Heerma 
van Voss was er van die twijfel niet veel meer over en betoogde Kous‑
broek dat het wel degelijk zin had je als slachtoffer te presenteren: zo‑
wel maatschappelijk als financieel legde het geen windeieren. Vandaar 
dat zich rond het slachtofferschap een volledige cultus had ontwikkeld. 
Weliswaar barstte die van de leugens, verdraaiingen, dwaze praatjes en 
aanstellerijen maar dat kon de betrokkenen niet schelen: ze voeren er 
wel bij. Met deze scherpe woorden ging het er Kousbroek niet om het 
trauma van de Indische of andere oorlogsslachtoffers te ontkennen. 
Trauma’s kwamen voor. Maar door de voortdurende beklemtoning er‑
van kregen ook anderen, onder wie mensen die nergens last van had‑
den, een syndroom aangepraat. Was dat al kwalijk, kwalijker nog was

de grote groep ex‑geïnterneerden die gerucht maakt zonder zelf in psy‑
chiatrische behandeling te zijn – de mensen die zich manifesteren in 
de media, door middel van herdenkingen en kransleggingen, de inge‑
zonden stukkenschrijvers, de woordvoerders van comités en oudstrij‑
dersorganisaties; de mensen die zich als groep op die psychiatrische ge‑
gevens beroepen en zich in feite substitueren voor de echte patiënten.39

Nederland was ziek, erger nog: het was er volgens Kousbroek trots op.

Sinti & Roma

De door Kousbroek in de eerste plaats in verband met de Indische Ne‑
derlanders geconstateerde cultus van het slachtofferschap dan wel het 
besef van een daadwerkelijk slachtofferschap bleek ook met betrek‑
king tot andere groepen, in het bijzonder zigeuners, veelal Sinti en 
Roma genoemd, homoseksuelen, Jehovah’s Getuigen, voormalige te‑
werkgestelden en de kinderen van al deze groepen, onder wie ook die 
van ‘foute ouders’. Dat de nazi’s de Sinti en Roma vervolgd hadden 
was genoegzaam bekend, zij het dat ook hierover pas in de tweede helft 
van de jaren zeventig voor het eerst nadrukkelijk gesproken werd. De 
eerste die dat in Nederland deed, was opnieuw Loe de Jong. In het ze‑
vende deel van Het Koninkrijk uit 1976 wijdde hij een tiental pagina’s 
aan de vervolging van zigeuners en andere ‘asocialen’. Daarbij baseer‑
de hij zich grotendeels op een onderzoek dat riod‑medewerker Ben 
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Sijes enkele jaren eerder met een aantal studenten had verricht en dat 
in 1979 ook als zelfstandige publicatie verscheen. Net als in het hoofd‑
stuk van De Jong wordt hierin vooral aandacht besteed aan de enige 
razzia op zigeuners die in Nederland tijdens de oorlog heeft plaatsge‑
vonden, op 16 mei 1944. Hierbij werden er van de ca. 4500 in Neder‑
land woonachtigen van deze groep ruim 600 opgepakt en meer dan de 
helft om verschillende redenen weer vrijgelaten. Bleven 245 personen 
over. Van hen overleefden niet meer dan 30 de oorlog.40 Verreweg de 
bekendste van deze bevolkingsgroep en tevens een goede illustratie 
van het gebrek aan belangstelling, is Settela Steinbach. Haar foto, een 
meisje dat apathisch en treurig tussen de deuren van een treinwagon 
naar buiten staart, werd jarenlang gebruikt als icoon van de jodenver‑
volging. Pas in 1994 bleek dat het een zigeunerkind betrof.41

 In een reactie op de passages die De Jong aan de Porajmos (= zi‑
geunervervolging)42 wijdde, schreef Jan Rogier dat hij voorbij was ge‑
gaan aan de essentie, namelijk het feit dat deze bevolkingsgroep altijd 
vervolgd was en dat de nazivervolging dus ‘geen gapende kloof in de 
geschiedenis [was, maar] slechts een kuil in een maandlandschap vol 
skeletten.’43 Het was Rogiers bekende thema, het thema ook van de ge‑
neratie waartoe hij behoorde: de oorlog niet als breuk maar als passage 
in een continuüm. Hierbij verwees Rogier opnieuw naar zijn grote 
voorbeeld Lau Mazirel, in het bijzonder naar een artikel dat de vrouw 
enkele jaren eerder aan een vriendenbundel voor Simon Wiesenthal 
had bijgedragen. Het ging over de vervolging van zigeuners en droeg 
de veelzeggende ondertitel Vorgeschichte ab 1870 und Fortsetzung bis 
heute.44 En inderdaad, zo was het, modern onderzoek bevestigt het: dat 
Sinti en Roma altijd als paria’s waren beschouwd, in de Nederlandse 
samenleving zo goed als elders; de breuk tussen de oorlog en de peri‑
ode daarvoor was verre van absoluut.

Homoseksuelen & Jehova’s Getuigen

Hetzelfde kan gezegd worden van een andere groep die Jan Rogier lief 
was – hij behoorde er zelf ook toe: homoseksuelen. Over hen schrijft 
hij naar aanleiding van Het Koninkrijk eveneens uitvoerig – en in de‑
zelfde trant. Homo’s zouden ‘de heksen van het pseudo‑religieuze 
Derde Rijk’ zijn. Hun positie was temeer lastig omdat tal van voorman‑
nen van dat rijk zelf homoseksuele neigingen hadden. Openlijk mocht 
daarvan echter geen sprake zijn. Juist niet. Vandaar een
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flikkervervolging die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van het 
christelijke Europa en die ook meer dan dertig jaar na die vervolging in 
de officiële geschiedenis wordt doodgezwegen.45

De Jong, aldus Rogier, kende de feiten maar vermeldde ze niet of nau‑
welijks. Heel de homovervolging werd bij hem teruggebracht tot één 
zin. Daarin wordt gesteld dat enkele homoseksuelen opgepakt waren 
en naar een kamp gestuurd maar dat anders dan in Duitsland ‘van een 
systematische vervolging van deze groep geen sprake [is] geweest, zij 
het dat wellicht wel plannen in die richting hebben bestaan.’46 Rogier 
becommentarieert: ‘Waar hij deze vage wijsheden vandaag haalt, blijkt 
nergens uit.’47

 Tot slot de derde groep: Jehova’s Getuigen. Ook over hen schrijft 
Rogier: kort maar duidelijk. Opnieuw krijgt Loe de Jong een veeg uit 
de pan. Zijn beschrijving van de vervolging van deze groep wordt sma‑
keloos genoemd. Net zomin als voor zigeuners en homoseksuelen zou 
hij voor hen belangstelling hebben en hun vervolging om die reden 
afdoen als een bagatelle.

Overdrijvingen

De mening van Jan Rogier over het gebrek aan belangstelling voor 
de vervolging van zigeuners, homoseksuelen en Jehova’s Getuigen 
is vaak herhaald, in de eerste plaats door personen die zelf tot een 
van deze groepen behoren. Eerstgenoemden deden het eerst van zich 
spreken, onder meer door de oprichting van de Stichting Rom (later: 
Lau Mazirel), de plaatsing van een monument op het Amsterdamse 
Museumplein (1978) en de uitgave van een boek met levensverhalen 
(1980). De gevolgen van deze aandacht kunnen niet anders dan po‑
sitief worden genoemd. Overlevenden kregen – en namen – de kans 
hun verhalen te vertellen. Lacunes in de geschiedschrijving werden 
opgevuld. Slachtoffers kregen steun van de overheid. Het publiek ver‑
nam feiten die tot dan toe zelden werden vermeld. Hetzelfde kan van 
de oorlogsgeschiedenis van homoseksuelen worden gezegd. Ook door 
en voor hen werd een monument opgericht – twee zelfs: één in Am‑
sterdam, om de hoek bij het Anne Frank‑huis (1987), en één in Den 
Haag (1993). Er werd uitvoerig over hun vervolging geschreven. En 
als de vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog in algemene zin 
ter sprake komt, worden zij nog maar zelden overgeslagen. Ditzelfde 
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geldt in mindere mate voor Jehova’s Getuigen.
 Niettemin zit in tal van verhalen over de vervolging van deze groe‑
pen een misvorming – dezelfde waarop Kousbroek in verband met 
de kampen in Nederlands‑Indië wijst. Zo staat op het zigeunermonu‑
ment op het Amsterdamse Museumplein dat tijdens de oorlog ‘miljoe‑
nen’ omgekomen zijn. Hoevelen het er geweest zijn, weten we niet. 
Sinti en Roma waren slecht geregistreerd (per definitie, zou je kunnen 
zeggen) en alle getallen zijn schattingen. Maar miljoenen slachtoffers 
vielen er in ieder geval niet.48 Bovendien wordt door de opgave van een 
dergelijk getal gesuggereerd dat alle in Nederland levende zigeuners 
tijdens de oorlog vermoord werden. Dat is onjuist. Sinti en Roma wa‑
ren onder de nazi’s in theorie hetzelfde lot beschoren als joden maar 
om verschillende redenen, met name gebrekkige administratie, is het 
hen anders vergaan. Niet een meerderheid maar een klein percentage 
werd vermoord.
 Iets dergelijks maar in sterkere mate moet gezegd worden over de 
vervolging in Nederland van homoseksuelen. Jan Rogier had gelijk 
toen hij beweerde dat de ‘wijsheden’ die Loe de Jong in 1978 verkon‑
digde, op weinig waren gebaseerd. Inderdaad, er was op dat moment 
nauwelijks onderzoek gedaan. Dat is veranderd – en wat blijkt: De Jong 
had gelijk. Opmerkingen over een homo‑holocaust of iets dergelijks49 
zijn, in ieder geval wat Nederland betreft, onhoudbaar. Voor zover na 
te gaan zijn verreweg de meeste Nederlandse homoseksuelen die des‑
tijds vervolgd werden, niet vanwege hun seksuele geaardheid maar om 
andere redenen vervolgd: vanwege hun joods‑zijn, betrokkenheid bij 
het verzet of, zoals in het meest bekende geval,50 overtreding van de 
Nederlandse zedelijkheidswetgeving. Een van de gevolgen van de mis‑
vatting van Rogier en anderen is dat onderzoekers jarenlang gezocht 
hebben naar Nederlandse concentratiekampgevangenen met een ro‑
ze driehoek. Maar dergelijke gevangenen zijn er niet geweest. Alleen 
Rijksduitsers die veroordeeld waren vanwege paragraaf 175 (uit 1871, 
over het verbod op homoseksueel contact tussen mannen), konden 
met een dergelijke driehoek gekenmerkt worden. Gevangenen uit an‑
dere landen werden gewoonlijk onder de categorie ‘politiek’ geschaard 
en van een rode driehoek voorzien.51

 Tot slot Jehova’s Getuigen. Hoewel hun organisatie verboden werd, 
honderden gearresteerd werden en ca. 130 van hen ten gevolge daar‑
van ook omkwamen, is dat niet het meest opvallende aspect van hun 
oorlogsgeschiedenis. Dat is juist de spectaculaire groei, van ca. vijfhon‑
derd aan het begin naar meer dan drieduizend aan het eind van de 
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oorlog. Het is overigens niet zo dat die groei omgekeerd evenredig was 
aan de verdrukking ofwel dat de Jehova’s Getuigen sterker groeiden 
naarmate ze meer onderdrukt werden. In de loop van de tijd lieten de 
Duitsers hen met rust. Ze hadden andere zaken aan het hoofd, andere 
groepen op het oog. Dat bevorderde de groei.52 Hoe dan ook, het in één 
adem noemen van aan de ene kant joden en aan de andere kant homo‑
seksuelen, Jehova’s Getuigen en zigeuners is een verdraaiing van de 
feiten.

Tewerkgestelden of dwangarbeiders?

Evenals over politieke delinquenten werd in de eerste drie, vier decen‑
nia na de oorlog wel geschreven over maar zelden door degenen die tij‑
dens de oorlog in Duitsland of elders tewerkgesteld waren. De belang‑
rijkste reden hiervan is dat zij geen goede naam hadden. Hoevelen van 
hen waren vrijwillig gegaan? Waarom waren ze niet ondergedoken? 
Waren ze tijdens hun verblijf niet besmet geraakt met het nazivirus? 
Wat was er waar van de verhalen over uitspattingen, seksuele aandoe‑
ningen, besmetting met ernstige ziekten? Vanwege dergelijke vragen 
werden de tewerkgestelden in de naoorlog over het algemeen als pa‑
ria’s behandeld. Vandaar dat ook zij verkozen zich stil te houden.53

 Ook in dit geval begon de verandering in de tweede helft van de ja‑
ren zeventig en wel met het nieuws dat volgens het Hof van Kessel 
de tijdens de oorlog gedwongen tewerkgestelden voor een pensioen in 
aanmerking kwamen.54 Hoewel spoedig bleek dat de zaak ingewikkel‑
der lag dan voorgesteld en het bericht uiteindelijk zelfs onjuist bleek 
te zijn, was het de steen in de vijver. Gecombineerd met de groeien‑
de aandacht voor de oorlog, in het bijzonder voor burgerslachtoffers, 
en wellicht ook gestimuleerd door het vele dat geschreven werd over 
Aantjes, tenslotte ook een tewerkgestelde, kwam het onderwerp steeds 
vaker in de media en wisten enkelen van de betrokkenen elkaar te vin‑
den. Toch duurde het nog bijna tien jaar dat zij zich aaneensloten. De 
aanzet hiertoe kwam van een groep mensen die zich in 1986 vanuit 
Duitsland verenigde in de Initiative zur Grundung einer Interessen‑
gemeinschaft ehemaliger Zwangsarbeiter. Deze belangenvereniging 
stelde zich ten doel de gedwongen tewerkstelling als misdaad te doen 
erkennen. Eenmaal zover kon schadevergoeding worden geëist.
 Het moment was er naar: een zeer groot percentage van de destijds 
tewerkgestelden bereikte midden jaren tachtig de pensioengerechtig‑
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de leeftijd, kreeg daardoor tijd zich te bekommeren om andere zaken 
dan werk en gezin, tijd ook om terug te kijken en de balans op te ma‑
ken. Bovendien realiseerden velen van hen zich toen pas dat zij geen 
pensioen ontvingen over de tijd dat zij tijdens de oorlog gewerkt had‑
den. Die onrechtvaardigheid wilden zij hersteld zien.
 Een jaar nadat een aantal tewerkgestelden internationaal de eerste 
initiatieven hadden ontplooid werd in Nederland de Vereniging ex-
Dwangarbeiders Nederland Tweede Wereldoorlog (vdn) opgericht.55 De 
gekozen benaming is veelzeggend: net als de vertegenwoordigers van 
zoveel andere groepen presenteerden de voormalig tewerkgestelden 
zich als slachtoffer en kwamen vervolgens met de daarbij passende ver‑
halen en eisen.56 Wat betreft die verhalen maakte de groep in korte tijd 
een enorme inhaalslag, met ontelbare artikelen in krant en tijdschrift, 
uitzendingen op radio en tv en tientallen afzonderlijke geschriften. De 
teneur hiervan is bijna zonder uitzondering dezelfde en spoort met de 
belangrijkste eisen: erkenning en compensatie. Vandaar krantenkop‑
pen als ‘Zwangsarbeiter 420.434 doet zijn verhaal’, ‘Oorlogsinvalide 
Jaap Simonse wil wel vergeven maar kan die hel nooit vergeten’, ‘Oor‑
log woedt nog voort in bange dromen’, ‘Altijd die angst’ en ‘Terug naar 
door nazi’s verziekt stukje jeugd’. Deze laatste kop stond in 1991 in het 
Algemeen Dagblad, boven een artikel dat begint met de herinnering aan 
een eerder artikel uit diezelfde krant. In dat eerdere artikel hadden drie 
voormalige tewerkgestelden over hun tijd in Kassel bij vliegtuigfabriek 
Fieseler verteld.

Zij spraken ook over hun pogingen mede‑dwangarbeiders op te spo‑
ren... Waarom? Nou ja, om elkaar nog eens te zien en te spreken, om 
herinneringen op te halen. Toen in maart 1986 [ten tijde van de publi‑
catie van het eerste artikel dus] hadden ze zo’n man of dertig gevonden, 
nu – dank zij die publicatie in onze krant – is de club uitgegroeid tot 
220 man.57

Zo ging het overal. In de tweede helft van de jaren tachtig werden tal 
van plaatselijke en regionale verenigingen van voormalige dwangarbei‑
ders opgericht,58 bijeenkomsten gehouden, documenten verzameld, 
contacten met Duitse onderzoekers gelegd, geschreven, gepubliceerd 
maar vooral verteld en nogmaals verteld: hoe vreselijk het was geweest, 
hoe zelden men daarover in het verleden had kunnen spreken en wel‑
ke drama’s een en ander met zich mee had gebracht. Het proces werd 
het best gedocumenteerd door een van de betrokkenen: Karel Volder. 
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Hij publiceerde in achtereenvolgens 1990 en 1996 twee dikke boeken 
over de ervaringen van gedwongen tewerkgestelden. Vooral zijn eerste 
boek met verhalen van zo’n honderd lotgenoten werd een maatstaf. Zo 
was het geweest, zo en niet anders: ‘Toen ze weggingen, voelden ze 
zich verraden. Toen ze terug waren in Nederland, voelden ze zich in de 
steek gelaten.’ En:

Nu, na meer dan veertig jaren, vragen de tewerkgestelden zich af: ‘was 
ik dan géén oorlogsgetroffene?’ Vermoedelijk wel. De fout is geweest, 
dat zij veertig jaar lang geen organisatie hebben gehad, die erop heeft 
gewezen, dat ook zij vielen onder het begrip ‘dwang door derden’.

Volgens Volder was de hulp voor velen te laat gekomen. Een van hen 
was de man die bij opruimingswerkzaamheden na een bombarde‑
ment een deel van een dak op zich had gekregen, daarom een stuk van 
zijn voet had moeten missen en zijn rugwervels had gebroken. Na een 
levenslange worsteling met deze gebreken had hij uiteindelijk een arts 
gevonden die bereid was hem te opereren. Maar de verzekering werkte 
niet mee, het leed werd nog altijd niet erkend. ‘In maart 1984 is hij 
toen van de negende etage van een flatgebouw gesprongen, in Amster‑
dam Noord. Hij was gelukkig op slag dood.’
 Aldus, veelzeggend, eindigt Volder het eerste van zijn twee boe‑
ken.59

Erkenning & miskenning

Hoewel de Vereniging ex‑Dwangarbeiders Nederland binnen de kort‑
ste keren zo’n 2000 leden60 had en ook behoorlijk wat aandacht trok, 
was het resultaat niet overeenkomstig. Dit werd voor het eerst duide‑
lijk naar aanleiding van een opmerkelijke daad van het Duitse Daim‑
ler‑Benz‑concern dat ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
in 1986 een aantal wetenschappers de opdracht gaf de geschiedenis 
van het bedrijf te schrijven. In tegenstelling tot gebruikelijk werd hun 
op het hart gedrukt de minder fraaie kanten niet te verwaarlozen. En 
wat bleek? Zonder buitenlandse ‘dwangarbeiders’ – het begrip wordt 
in het boek gebruikt –61 hadden de Daimler‑Benz‑fabrieken tijdens de 
oorlog niet kunnen draaien. In 1941 waren er iets meer dan 5000 van 
hen tewerkgesteld, in 1943 was dat aantal gegroeid tot bijna 19 000. 
Onder hen bijna 2000 Nederlanders. Het was groot nieuws, in bin‑
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nen‑ en buitenland.62 Maar hierbij bleef het niet. In het boek zetten 
de auteurs zwart‑op‑wit wat weliswaar genoegzaam bekend was maar 
niettemin zelden vermeld werd: dat tal van, zo niet bijna alle Duitse 
bedrijven tijdens de oorlog gebruik hadden gemaakt van gedwongen 
arbeidskrachten. ‘Primat der Politik’ heette dat. Daarmee werd niet al‑
leen bedoeld dat de Duitse industrie volstrekt ondergeschikt aan de 
politiek was geweest maar ook dat zij van die ondergeschiktheid de 
vruchten had geplukt.63 Het was het begin van een hausse aan, vooral 
Duits, onderzoek naar de gebeurtenissen in de oorlogsindustrie.
 Tegelijkertijd werd door de Duitse staat en sommige bedrijven actie 
ondernomen en met zowel belangenbehartigers als individuele per‑
sonen over compensatie gesproken. Ook hierbij liep Daimler‑Benz 
voorop – zoals het bedrijf ook vooropliep bij de onthulling in januari 
1989 van een monument ter nagedachtenis van gedwongen tewerk‑
gestelden. Halverwege 1988 beloofde de fabriek (met op dat moment 
een omzet van 67 en een winst van 1,8 miljard mark) een bedrag van 
20 miljoen aan smartegeld te betalen. ‘We willen nog schrijnende pijn 
helpen verzachten,’ vertelde president‑directeur Edzard Reuter tijdens 
een fraai opgetuigde persconferentie, ‘en proberen een bijdrage te le‑
veren waardoor kan worden voorkomen dat zich zo’n gebeurtenis ooit 
nog herhaalt.’
 Ook verkondigde hij dat het hierbij om een unieke daad ging: voor 
het eerst werd niet alleen geld aan joodse maar ook aan andere slacht‑
offers van de naziterreur ter beschikking gesteld. Toch ging de helft 
van de twintig miljoen naar de in New York gevestigde Jewish Material 
Claims Against Germany. De andere helft werd in tweeën gedeeld: een 
deel ging naar goede doelen, een ander deel naar het Rode Kruis in de 
buurlanden. Tevreden waren de organisaties van ex‑dwangarbeiders 
dan ook niet. Volgens de Duitse koepel ging het om een schamel be‑
drag en eerder een gebaar dan een reële compensatie. De Nederland‑
se Vereniging was zo mogelijk nog ontevredener. Niet alleen was de 
ongeveer 1,6 miljoen die het Nederlandse Rode Kruis ontving veel te 
weinig, bovendien werd besloten dat geld te verdelen over de Stichting 
Samenwerkend Verzet, de Stichting Burger Oorlogsslachtoffers en de 
Stichting 1940‑1945. De voormalig tewerkgestelden voelden zich op‑
nieuw gepasseerd.64

 Het was slechts het begin van de reeks teleurstellingen. In februari 
1990 stuurde de Nederlandse vereniging een brief aan het Ministerie 
van Financiën met de vraag waar het geld gebleven was dat de terugge‑
keerden destijds aan de grens hadden moeten inleveren. Het antwoord 
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was zo omslachtig dat het gelijkstond aan geen antwoord. Kort hierop 
ontving de Nederlandse staat een bijdrage van de Duitse buren aan de 
uitkeringskas: 50 miljoen. Volgens de vereniging was het een schijn‑
tje. In november schreef zij een brief aan de minister van Sociale Za‑
ken en Werkgelegenheid met daarin een pleidooi voor een monument. 
Het antwoord was negatief. ‘Ik geloof ook niet dat de omstandigheden 
aan de Birmaspoorlijn, waaraan u in uw brief refereert, te vergelijken 
waren met de omstandigheden waarin de dwangarbeiders in Duits‑
land moesten werken,’ schreef de minister.
  

Natuurlijk hebben de laatsten ook zware ontberingen moeten door‑
staan, maar deze waren niet anders of zwaarder dan de ontberingen, die 
de mensen hier in Nederland gedurende deze zwarte periode over het 
algemeen hebben moeten doorstaan.

En dus zou het Nationaal Monument op de Dam, ‘uitdrukking van de 
solidariteit van de Nederlandse bevolking met alle oorlogsgetroffenen’, 
ook voor de voormalig tewerkgestelden voldoende moeten zijn.65

Kritiek uit eigen kring

Tot overmaat van ramp kregen de voormalig tewerkgestelden ook kri‑
tiek uit eigen kring. De meest spraakmakende vertegenwoordiger van 
deze kritische lotgenoten was historicus Ernst H. Kossmann. Nadat 
hij gedurende de jaren negentig her en der al zijn onvrede had geuit 
over het – wat hij zag als – gekoketteer van de tewerkgestelden met 
hun leed, verhaalde hij in zijn memoires uit 1998 uitvoerig over de 
eigen ervaringen. Volgens hem zou sprake zijn van ‘dubieus slachtof‑
ferschap’ en was het begrip dwangarbeid onjuist.

Zij werden wel gedwongen in Duitsland te werken, maar niet wegens 
individuele vergrijpen en niet in een staat van gevangenschap. Hun si‑
tuatie, hoe miserabel soms ook, was principieel minder zwaar dan de 
oude definitie van het woord [dwangarbeid] suggereert.

Vandaar dat het volgens Kossmann terecht was dat de pogingen naar 
eerherstel en erkenning niet slaagden.66 Overigens wees hij wel op de 
enorme verschillen die tussen de tewerkgestelden hadden bestaan.
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Wat had de Nederlandse fabrieksarbeider in het brandende Berlijn 
gemeen met de tuinier ergens op het platteland, de liftboy in Baden‑
Baden, de kelner in de vrijwel ongeschonden gebleven hospitaalstad 
Heidelberg?

Nader onderzoek toont aan dat in ieder geval dit laatste juist is. Som‑
mige tewerkgestelden konden zoals Kossmann rondhangen in cafés, 
eethuizen, bioscopen en bezoekjes aan familie en vrienden brengen.67 
Anderen, hoevelen is onmogelijk te zeggen, hadden het zwaar. En 
weer anderen, onder hen degenen die in Kamp Rees terechtkwamen,68 
verkeerden in omstandigheden die nauwelijks verschilden van die in 
een concentratiekamp. Probleem kortom is dat de verschillen zo groot 
zijn dat het leed van de groep zich niet laat generaliseren.
 De vdn en tal van individuele personen namen met dergelijke relati‑
veringen echter geen genoegen, bleven van ‘hun’ leed getuigen en naar 
zowel erkenning als compensatie streven. In 1996 werd een eerste suc‑
ces behaald toen in het museumpark van Overloon een beeldengroep 
van vijf figuren werd onthuld. Elk van hen stond voor 100 000 dwang‑
arbeiders. Heel wat van dergelijke monumenten zouden spoedig vol‑
gen, onder meer in Den Haag (1999), Noord‑Limburg (2004, 45 iden‑
tieke plakkaten naar aanleiding van de zogenoemde Kerkrazzia uit het 
najaar van 1944), Velsen (2005) en Apeldoorn (2004). Ondertussen 
was de Vereniging van ex‑Dwangarbeiders opgegaan in de Stichting 
Burger‑Oorlogsgetroffenen (1998) die enkele jaren later op zijn beurt 
weer opging in de Stichting 1940‑1945. Genoemde organisaties bleven 
zoeken naar schadevergoeding maar dat gebeurde met steeds minder 
kracht, minder noodzaak, minder succes ook. Dit niet alleen omdat 
het aantal getroffenen afnam en de overblijvenden ouder werden, dit 
ook omdat overheden het welletjes vonden. Vlak vóór het begin van het 
jaar 2000 kwamen Duitsland en de Verenigde Staten een bedrag van 
10 miljard Duitse marken voor individuele dwangarbeiders uit Israël, 
Rusland, Wit‑Rusland, Tsjechië, Polen en de Oe kraïne overeen – stuk 
voor stuk landen met een groot contingent Amerikaanse emigranten. 
Slechts een zeer klein deel van dit bedrag was voor dwangarbeiders 
uit andere landen bestemd, Nederlanders kregen er bijna niets van. 
Hoewel er in de media veel over geschreven werd, in de Kamer vragen 
gesteld69 en Nederlandse vertegenwoordigers van de doelgroep al het 
mogelijke deden alsnog hun deel te krijgen, mocht het niet baten. In 
2007 kwam het bericht dat de Duitse staat er genoeg van had. ‘Geen 
Duits geld meer voor dwangarbeiders’ kopten de kranten.70 De betrok‑
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kenen waren ondertussen met nog minder.71 Ook waren ze ouder en 
moe.72 Bekend was hun verhaal ondertussen wel maar erkend? Het 
antwoord van de omgeving was en bleef anders dan dat van de betrok‑
kenen.

Kinderen van foute ouders

Zo mogelijk nog problematischer dan van gedwongen tewerkgestel‑
den was de publieke positie van de zogenoemde ‘kinderen van foute 
ouders’.73 Toch was het onvermijdelijk dat ook zij in de openbaarheid 
kwamen. Dit om te beginnen omdat spoedig nadat eind jaren zestig, 
begin zeventig aandacht voor allerlei slachtoffergroepen gevraagd was, 
ook over de kinderen van deze groepen gesproken werd. In Nederland 
gebeurde dit voor het eerst in 1973, in een kort en aarzelend artikel in 
het Maandblad Geestelijke volksgezondheid. Uitgangspunt van dit artikel 
was de constatering dat er voor de in hetzelfde jaar ingevoerde Wet uit‑
keringen vervolgingsslachtoffers al 14 000 aanvragen waren binnen‑
gekomen en er elke maand 500 nieuwe bij kwamen. Op basis hiervan 
zou slechts één conclusie mogelijk zijn:

dat in een zeer groot aantal gezinnen één of beide ouders lijdende zijn 
aan het k.z. syndroom. De kans is groot dat een niet te verwaarlozen 
deel van de kinderen uit deze gezinnen in hun groei naar volwassen‑
heid belemmerd wordt door de neurotiserende omstandigheden waarin 
zij verkeren.74

Veel meer wisten de auteurs niet te vertellen. ‘Er is weinig over [de 
trauma’s van de kinderen van oorlogsslachtoffers] bekend,’ luidde het 
kortweg. Dat klopt maar zou binnen een jaar of tien veranderen, om 
te beginnen doordat professionals uit de zorgsector zich in het onder‑
werp begonnen te verdiepen,75 vervolgens doordat degenen die als kind 
de gevolgen van oorlog en nasleep hadden ondergaan zelf hun verhaal 
begonnen te vertellen. Gezien de groeiende betekenis van de Shoah 
voor het oorlogsverhaal ligt het voor de hand dat in beide gevallen de 
meeste aandacht uitging naar kinderen van joodse komaf,76 vervolgens 
naar kinderen van concentratiekampslachtoffers, verzetsstrijders, In‑
dische Nederlanders en burgerslachtoffers. Pas later kwam er publieke 
belangstelling voor de kinderen van andere groepen, waaronder die 
van foute ouders.
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 De positie van kinderen van foute ouders was in zoverre uitzonder‑
lijk dat die ouders zich, anders dan in alle andere gevallen, nooit pu‑
bliekelijk hadden uitgesproken. Het werd eerder uitgebreid beschre‑
ven: hoe de daders zwegen en bleven zwijgen. Deze zwijgzaamheid 
sloeg over op de kinderen. Hoe ver dat kon gaan beschrijft Mario M. 
Montessori in een van de vroegste opstellen over de problematiek van 
kinderen van foute ouders, uit 1987. Tijdens een bijeenkomst van lot‑
genoten vertelde een vrouw dat ze dolgraag had willen komen maar 
niet durfde omdat ze in dat geval haar man (ze waren dertig jaar ge‑
trouwd!) de reden van haar afwezigheid had moeten melden. Uitein‑
delijk vertelde ze het – en ging. De man bleek ‘het’ allang te weten. 
Dat was weliswaar een opluchting maar betekent dus dat de twee in al 
die jaren nooit gesproken hadden over wat de vrouw als haar grootste 
geheim beschouwde. Later, toen het spreken eenvoudiger was gewor‑
den, vertelden velen hetzelfde: over een leven vol geheimzinnig‑ en 
zwijgzaamheid. Een van hen begreep pas tijdens de geschiedenisles 
hoe terecht de woede van goede Nederlanders was. Toen begreep ze 
ook

dat ik zwijgen moest omdat ze anders ook boos op mij zouden worden, 
me zouden uitschelden en negeren... Was er tot nu toe een intuïtief 
zwijgen geweest, vanaf toen begon het grote, bewuste zwijgen. De angst 
om in een onbewaakt ogenblik me te verspreken, uit mijn reacties op 
oorlogsverhalen de verdenking op me te laden een nsb‑kind te zijn. Nu 
begon het terugtrekken in mezelf, het onopvallend zijn, geen aanlei‑
ding geven tot wat ook.77

De eerste die de stilte doorbrak was een zoon van Dirk Jan Wouden‑
berg, hoofd van het Nederlandsche Arbeids Front en dus een pro‑
minent nsb’er. Dat gebeurde in 1970, in een interview met Bibeb. 
Woudenberg jr. was op dat moment leraar Duits aan een scholen‑
gemeenschap in Hilversum en had naar eigen zeggen meteen na de 
oorlog geprobeerd zijn leven op een rij te zetten door zich bij een psy‑
chiater te melden. ‘Met belangstelling had de man geluisterd naar de 
symptomen van mijn verwarring,’ herinnerde hij zich. De belangstel‑
ling verdween echter op slag toen de oorzaak ter sprake kwam: foute 
ouders. ‘De psychiater deinsde achteruit, mij aankijkend alsof ik het 
was die de doodstraf verdiende.’78

 Aanleiding voor Bibebs interview met Woudenberg was het plan 
van uitgever Paul Brands een boek met interviews met kinderen van 
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foute ouders te publiceren. Dat boek is er nooit gekomen, vermoedelijk 
omdat verreweg de meeste kinderen zich tot een dergelijk interview 
niet in staat achtten. In zoverre was Woudenberg jr. een pionier. Maar 
hij was te vroeg. Het zou nog minstens tien jaar duren tot anderen, in 
de meeste gevallen onder pseudoniem, met hun herinneringen kwa‑
men en ook wetenschappers, voorlopig vooral uit de psycho‑analyti‑
sche hoek, zich voor het onderwerp begonnen te interesseren.

Herkenning

In 1981 publiceerde psychiater Jaap Hofman een studie naar De col-
laborateur. Een sociaal-psychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in 
dienst van de Duitse bezetter. In hetzelfde jaar verschenen de eerste 
herinneringen van een kind van foute ouders in boekvorm en werd 
ook een belangenvereniging opgericht. Het initiatief hiertoe was een 
uitvloeisel van het boek van Hofman, een aantal krantenartikelen hier‑
over in de bladen van de Persunie en brieven die bij het omroeppasto‑
raat van de ikon binnenkwamen. Zoveel aandacht bracht radiopastor 
Alje Klamer, Mario Montessori, genoemde Jaap Hofman en journalist 
Willem Scheer op de gedachte een hulpgroep op te richten. Zo gebeur‑
de. In december 1981 kwamen een aantal kinderen van foute ouders, 
genoemd viertal en enkele hulpverleners in Utrecht bijeen. Om niet 
onnodig beroering te wekken, zette men op het vergaderbord de naam 
Herkenning. Het werd de naam van de op diezelfde dag begonnen 
belangenvereniging. Er werd een bestuur gekozen, een telefonische 
hulpdienst ingesteld (vanaf begin 1982), een blaadje uitgegeven (van‑
af oktober 1982), een eerste landelijke bijeenkomst gehouden (maart 
1983) en een brochure samengesteld (april 1984). Maar terwijl de ver‑
eniging intern groeide, had zij het naar buiten toe moeilijk. Zo bleek 
het in 1980 opgerichte Informatie‑ en Coördinatieorgaan Dienstver‑
lening Oorlogsgetroffenen icodo niet bereid de werkgroep te erken‑
nen. Oorlogsgetroffenen waren toch niet de kinderen van mensen die 
in de oorlog aan de foute kant hadden gestaan, zo luidde de niet al 
te expliciet gegeven mening. Het duurde maar liefst tot 1998 dat de 
stichting van mening veranderde. De overheid deed er bijna net zo 
lang over kinderen van foute ouders als potentiële oorlogsgetroffenen 
te zien. Terwijl Herkenning al in 1982 subsidie probeerde te krijgen, 
duurde het tot 1994 dat die toegezegd werd. De boodschap drong in 
dat jaar zelfs tot de kersttoespraak van Koningin Beatrix door. ‘Sommi‑
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gen kozen totaal verkeerd,’ zei zij met betrekking tot de halve eeuw dat 
de oorlog geleden was, ‘na vijftig jaar dragen de volgende generaties 
daarvan nog de littekens.’
 Hoe moeilijk de omgeving het met die littekens had, was ondertus‑
sen al herhaaldelijk gebleken. Zo werd Piet van Weelden, de tweede 
persoon79 die begin jaren tachtig met zijn herinneringen kwam – in 
dit geval met naam, toenaam én foto – door rechts‑extremistische groe‑
pen zo bedreigd dat hij overwoog het land te ontvluchten. Enkele jaren 
later werd een ander kind van foute ouders in het televisieprogramma 
Rondom Tien door het kind van een voormalige verzetsman hard aan‑
gepakt. De moeizame acceptatie wordt door talloze anekdotes, veelal 
verteld door de kinderen, onderstreept.

Toen ik laatst in het zwart gekleed bij mijn psychiater kwam werd hij 
vreselijk kwaad. Ik zou nsb‑kleren dragen, de kleur van mijn vader. 
Maar zwart is gewoon een modekleur die ik mooi vind.80

In 1993 promoveerde psycholoog Martijn Lindt op de, zoals de onderti‑
tel van zijn dissertatie luidt, Verwerking van levensproblemen bij kinderen 
van Nederlandse nationaal-socialisten. Hij deed dat zonder te vermelden 
dat hijzelf ook tot de doelgroep behoorde en onder die voorwaarde was 
ook zijn oude moeder bereid bij de plechtigheid aanwezig te zijn. Maar 
een van de sprekers, een vertegenwoordiger van Herkenning, wist dat 
niet.

Midden in de aula op het spannendste moment begon hij argeloos over 
die opdracht, prees mij dat ik mijn ouders toch eerde. In één klap trok 
de aanwezige academische gemeenschap de conclusie dat ik er ook één 
was en mijn hoogbejaarde moeder in haar rolstoel, die ik over de streep 
had getrokken dat het niet over onszelf zou gaan, dat de tijden veran‑
derd waren, dat we niet meer bang hoefden te zijn, stortte in.81

Ondanks dergelijke hobbels kwam er langzaam, naar de smaak van de 
betrokkenen over het algemeen te langzaam, verandering in de situatie 
van de kinderen van foute ouders. Het gaat te ver te stellen dat zij als 
slachtoffer werden erkend. Daartoe waren maar weinigen bereid – en 
dat niet alleen vanwege de ouders, dat ook omdat er steeds meer kritiek 
op de slachtoffercultus kwam. Tegelijkertijd maakte onderzoek duide‑
lijk dat velen van die kinderen, vooral degenen die oorlog en zuivering 
bewust hadden meegemaakt, het buitengewoon moeilijk hadden ge‑
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had. Ze waren van hun ouders gescheiden, in kampen geplaatst, her‑
opgevoed, beschuldigd, met de nek aangekeken – en dat, zo erkende zo 
goed als iedereen, terwijl ze met de gebeurtenissen niets van doen had‑
den. Niet de schuld, wel de straf zoals een van hen geschreven had.82
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De onthulling van een hypocrisie 
en de renaissance van het 
rechtsherstel

In 1989 publiceerde een jonge, in 1960 geboren historica en mede‑
werkster van de Anne Frank Stichting in twee onbekende tijdschriften 
evenzovele artikelen over een explosief onderwerp. De artikelen waren 
gebaseerd op een doctoraalscriptie met als onderwerp het antisemi‑
tisme in Nederland vlak na de bevrijding. Vlak na, daar ging het om. 
Dat joden tijdens de oorlog vreselijk behandeld waren, was genoeg‑
zaam bekend. Meer nog, het was rond 1990 vermoedelijk het meest 
vermelde feit over de Tweede Wereldoorlog. Maar daar had Dienke 
Hondius het niet over. Zij vertelde dat antisemitisme in Nederland 
ook na de bevrijding veelvuldig voorgekomen was. Dat spoorde veel 
minder, om niet te zeggen dat spoorde niet met het bekende beeld. 
 Antisemitisme was toch iets van de nazi’s? In de artikelen stonden 
echter zoveel voorbeelden van antisemitisme in een periode dat van 
nazisme geen sprake meer was dat het niet anders dan schokken kon. 
De media beseften dan ook meteen de nieuwswaarde en doken op het 
bericht. ‘Joden kregen niet thuis in 45’ schreef het Algemeen Dagblad 
met grote letters. ‘Antisemitisme en ambtenarij’ maakte Trouw ervan. 
En volgens de koppenmaker van Het Parool was het vooral een kwestie 
van ‘onbegrip en jaloezie’.1 ‘Het begint soms al aan de grens,’ schreef 
de Leeuwarder Courant in een uitvoerig artikel vol pijnlijke details,

de vijandige, kille stemming. De ambtenaar, belast met de registratie 
van gerepatrieerden in Eindhoven, die ieder toebijt: ‘Alweer een jood. 
Ze zijn je zeker vergeten te vergassen.’ Dergelijke uitingen van antise‑
mitisme zijn zeldzaam. Hondius vond er veertien, maar ze geven toch 
de stemming weer.2

[28]
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Toen Hondius over hetzelfde onderwerp een jaar later een boek publi‑
ceerde, kwam het nieuws nogmaals in alle kranten. Nederland, aldus 
de boodschap, had zich na de oorlog heel anders gedragen dan veelal 
werd aangenomen. Degenen die met de thematiek bekend waren, wis‑
ten dat Herzberg in zijn Kroniek, Presser in Ondergang, Weinreb in 
Collaboratie en Verzet, Durlacher in Strepen aan de hemel en heel wat 
vertegenwoordigers van een jongere generatie in de loop der jaren iets 
dergelijks ook al beweerd hadden – veelal terloops, dat wel – maar om‑
dat het niet spoorde met het dominante en, bovenal, gewenste beeld 
was het niet doorgedrongen.3 Nu gebeurde dat wel. Waarom?

De ontluisterende beelden van Hondius over de Nederlandse naoorlog 
kwamen op een voor ontluistering geschikt moment. Een jaar voor‑
dat de historica van zich deed spreken had Loe de Jong het laatste en 
twaalfde deel van Het Koninkrijk gepubliceerd. Het was nogal kritisch 
van toon, hier en daar kritischer dan de door hemzelf in de voorgaande 
delen aangedragen feiten rechtvaardigen.4 Het is een van de vele teke‑
nen van de omslag die ophanden was. De omslag werd in de hand ge‑
werkt doordat het werk van De Jong halverwege de jaren tachtig en dus 
kort voor de publicatie van dat laatste deel onderwerp van scherpe kri‑
tiek was geweest – en dat op zijn beurt was onder meer weer het gevolg 
van het feit dat hijzelf zich in deel 11 en 12 van zijn werk zowel over 
het Nederlandse koloniale bewind als over het naoorlogse politieke 
optreden in Nederlands‑Indië opmerkelijk kritisch had uitgelaten. De 
hierdoor ontstane kritische sfeer werd versterkt doordat De Jong hal‑
verwege de jaren tachtig ook uit professionele hoek tegenwind kreeg 
en tegelijkertijd door allerlei zogenoemd achtergestelde groepen – zie 
het vorige hoofdstuk – tegengesproken of gecorrigeerd werd. Boven‑
dien heersten er sinds de Aantjesaffaire gevoelens van ongemak over 
De Jongs publieke rol. Zijn werk was groots, belangrijk en wat al niet 
meer, aldus het vanaf de tweede helft van de jaren tachtig steeds vaker 
gehoorde geluid, maar het was ook beperkt, dat wil zeggen typisch het 
product van een blanke, joodse man die de oorlog vanuit Londen had 
beleefd en in het tijdperk van de Koude Oorlog vanuit sociaaldemo‑
cratisch perspectief werkzaam was geweest. Andere beelden zouden 
gewenst zijn. Dit verlangen werd versterkt door het psychologisch ef‑
fect van de voltooiing van Het Koninkrijk. Van een De Jong locuta, causa 
finita was steeds minder sprake. Juist niet. Nu De Jong uitgesproken 
was, kon de discussie opnieuw beginnen. De Jong finita, causa aperta. 
Zo gebeurde – en wel meteen.
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Adriaan Venema

Een klein half jaar voordat het laatste deel van Het Koninkrijk verscheen 
(april 1988) drong het bericht door dat de in grote kring onbekende 
Adriaan Venema5 binnen afzienbare tijd een reeks boeken over het 
literaire wereldje in oorlogstijd zou publiceren. De daarin gebrachte 
feiten zouden zo onthutsend zijn dat in ieder geval het beeld van de 
Nederlandse literatuur ingrijpend bijgesteld diende te worden. Maar 
dat niet alleen. Omdat literatoren stilzwijgend gezien worden als zoiets 
als het geweten van de natie en enkelen van de door Venema genoem‑
den – Hoornik, Voeten, Stuiveling – een cruciale rol gespeeld hadden 
bij de verwerking van de oorlog, raakten de onthullingen dieper. Het 
was alsof Venema beweerde dat de witte lakens van het nationale bed 
groezelig waren, ja zelfs altijd geweest. Iets dergelijks viel spoedig in 
bijna alle kranten en bladen te lezen. Het Parool had de primeur en 
kopte in november 1987: ‘De schroeilucht van foute schrijvers’. Aan‑
leiding was de presentatie van twee boeken over foute schrijvers in het 
Letterkundig Museum. Daarbij had Venema het woord gevoerd en ge‑
zegd dat ook schrijvers niet mochten liegen, ‘net zomin als Menten en 
Waldheim dat mogen.’ Vervolgens somde hij ‘een lijst van bekende 
auteurs op, waarvan enkelen nog in leven, die in zijn studie voorgoed 
van hun goede reputatie beroofd zullen worden.’6

 Omdat enkelen van die ‘foute schrijvers’ meteen reageerden en an‑
deren daar weer op reageerden, stond de pers binnen de kortste keren 
bol van wat je gemakshalve de Venema‑affaire zou kunnen noemen. 
In verband daarmee verschenen tientallen artikelen, met koppen als: 
‘Schrijver Voeten reageert geschokt’, ‘“Goede” schrijvers waren toch 
fout’, ‘Hoe schrijvers logen over hun oorlogsverleden’ en ‘Goed en fout 
in de letteren’ – en dit terwijl zelfs het eerste deel van de reeks nog 
niet verschenen was.7 Dat gebeurde meer dan een half jaar later, in 
september (1988) en veroorzaakte een sensatie zoals ook de volgende 
delen van Venema’s reeks telkens een sensatie(tje) veroorzaakten. On‑
dertussen vielen tal van lelijke woorden,8 werd de schrijver van vele 
kanten aangevallen en door enkelen verdedigd. Bij dit alles werden tal‑
loze hele en halve waarheden evenals interessante en nietszeggende 
feiten boven tafel gebracht.
 Hoewel je bij nader inzien gemakkelijk kunt volhouden dat de op‑
winding grotendeels te herleiden is tot een misverstand – namelijk de 
toepassing van buitengewoon simplistische morele criteria op een re‑
latief complexe historische werkelijkheid – doet dat aan de publicitaire 
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storm en het resultaat daarvan niet af. Venema had een steen in de 
vijver geworpen: de oorlog zou anders zijn geweest dan tot dan toe 
verteld. Opmerkelijk bij nader inzien is dan ook niet zijn visie – er 
zijn in de loop der jaren wel kortzichtiger standpunten ingenomen –, 
opmerkelijk is de gretigheid waarmee ’s mans suggesties door pers en 
publiek werden opgepikt. Was het niets dan sensatie? Of had het be‑
staande beeld zijn tijd gehad en was Venema als de spreekwoordelijke 
olifant in de porseleinkast? Veelzeggend in dit verband is wat het NRC 
Handelsblad begin 1988 bij monde van een vertegenwoordiger van de 
oude generatie schreef – Venema citeerde het met graagte9: dat ge‑
schiedenis gewoonlijk geschreven wordt door mensen die de gebeur‑
tenissen niet hadden meegemaakt. Tot nu toe, aldus de auteur, was het 
de Tweede Wereldoorlog anders vergaan. Maar lang kon dat niet meer 
duren.
 

Een heel normaal en geaccepteerd verschijnsel. Er zijn jonge mensen 
die zich hebben verdiept in de psychische gevolgen van de oorlog en die 
door hun studie een veel objectiever beeld hebben kunnen samenstel‑
len dan ik, die de oorlog zelf heeft ervaren, zou kunnen doen.

Boven het artikel werd het kernbegrip herhaald: ‘Objectief beeld’. Zon‑
der vraagteken.

Vertroebelingen

In de jaren na de publicaties van Venema en Hondius werd het beeld 
van de oorlog in toenemende mate vertroebeld. Zo werden er nogal 
wat gevallen bekend van mensen die als goed bekendstonden maar te‑
gelijkertijd fout bleken te zijn geweest of op z’n minst ernstige fouten 
hadden gemaakt. Een sterke, vroege voorbode van wat komen ging, is 
de kwestie Cees Bantzinger. Samen met onder meer Bert Bakker had 
hij tijdens de oorlog de Mansarde‑pers opgericht en illegale uitgaven 
verzorgd. Lisette Lewin had deze uitgeverij in een boek uit 1983 uit‑
voerig beschreven en daartoe ook Bantzinger gesproken. ‘Of je nou 
communist was, of protestant of katholiek, dat donderde niet, dat so‑
demieterde niks, als je maar anti‑Duits was.’10

 Een jaar later verscheen een monografie over Bantzinger. Daarin 
stond nog veel meer over ’s mans onverzettelijkheid. Ondertussen 
werd over hem een documentaire voorbereid. Ook daarin zouden zijn 
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verzetsactiviteiten uitvoerig ter sprake komen. Op datzelfde moment 
werkte Venema aan een boek over de kunsthandel in oorlogstijd, de 
voorloper van zijn werk over het literaire wereldje in die periode. Bij 
zijn research stuitte hij op ene Bantzinger die lid van de nsb en actief 
in het foute wereldje was geweest. Nieuwsgierig naar de man belde hij 
verzetsstrijder Bantzinger op en... De rest laat zich raden. Verzetsstrij‑
der en collaborateur bleken één en dezelfde. Bantzinger kon met deze 
wetenschap niet leven en pleegde zelfmoord.
 Hoewel extreem is het geval Bantzinger slechts een van vele. Een 
andere kwestie kwam enkele jaren later naar aanleiding van een inter‑
view met filmmaker Louis van Gasteren naar buiten. Van Gasteren, 
actief in het Amsterdamse wereldje, vertelde in dat interview dat hij op 
de dag van de bevrijding gevangenzat vanwege de liquidatie van een 
levensgevaarlijke onderduiker. Kort hierop publiceerde Parool‑journa‑
list Bart Middelburg een artikel waarin hij een oude beschuldiging op‑
nieuw naar buiten bracht: van liquidatie van een levensgevaarlijk per‑
soon zou geen sprake zijn geweest, wel van roof en moord. Hiervoor 
was Van Gasteren tijdens de oorlog ook veroordeeld maar na de be‑
vrijding dankzij bemoeienissen van het verzet gegratieerd. Interview 
en artikel brachten een oude bal opnieuw aan het rollen en leidden er 
uiteindelijk toe dat de Raad voor de Journalistiek in oktober 1990 oor‑
deelde dat Middelburg te ver was gegaan.
 Vervolgens kwam de zaak voor het gerecht. Na jaren van procederen 
won Van Gasteren en moest Het Parool een schadevergoeding beta‑
len. Dat gebeurde in 1995. Twee jaar later oordeelde de Centrale Raad 
van Beroep echter dat Van Gasteren geen recht had op een verzetspen‑
sioen. In 1998 werd een boek van Eric Slot waarin de zaak opnieuw 
opgerakeld werd, uit de handel genomen. Hierop schreef Pamela 
Hemelrijk een column c.q. open brief aan de Hoge Raad (die verdere 
publicatie over de kwestie verboden had). De column werd geweigerd 
door het Algemeen Dagblad maar geplaatst op een website. Strekking 
ervan was dat een publieke discussie over de zaak‑Van Gasteren door 
de uitspraak van de Hoge Raad onmogelijk was geworden. Hierop pro‑
beerde Van Gasteren publicatie van de brief tegen te houden. Tever‑
geefs. Jarenlang etterde de kwestie door. In 2006 nam Eric Slot wraak 
door een boek over de affaire te publiceren. Van Gasteren kon het niet 
meer verhinderen.11
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Vuile was

En zo kwam steeds meer vuile was aan de eens zo schijnbaar schone 
lijn te hangen. In 1992 publiceerde Max Arian, in 1940 geboren uit 
joodse ouders, enkele artikelen over Nederland in oorlogstijd. Aanlei‑
ding daartoe was een mede door hemzelf georganiseerde internatio‑
nale conferentie over en voor kinderen die (net als Arian zelf) de oor‑
log dankzij de onderduik hadden overleefd. Maar in een eerste artikel 
sprak de auteur over niets minder dan ‘het Vichy van Nederland’ en 
herhaalde het weliswaar bekende maar op dat moment nog maar zel‑
den vermelde feit dat zo weinig Nederlandse joden de oorlog hadden 
overleefd. Het is vreemd, schrijft Arian,

dat we gewend zijn te doen of alle andere volkeren zo slecht zijn ge‑
weest – de Oostenrijkers, de Polen, de Vlamingen, de Fransen – Terwijl 
de statistieken helaas laten zien dat er proportioneel vanuit Nederland 
veel meer joden zijn omgebracht dan uit enig ander Westeuropees land, 
inclusief Duitsland zelf.

Het ging er Arian niet om Nederland te veroordelen. Het ging hem om 
de Nederlandse neiging anderen te veroordelen en het eigene te sparen.

We zouden best wat minder zelfgenoegzaam naar het debat [over de Jo‑
denvervolging] in Frankrijk kunnen kijken en ervan kunnen leren hoe 
noodzakelijk het is dat genuanceerd wordt nagedacht over wat er nu 
eigenlijk precies tijdens de oorlog is gebeurd.

In een vervolgartikel ging Arian nog een stapje verder en voorzag Ne‑
derland van geen minder etiket dan ‘deportatieland’. Het congres met 
ondergedoken joodse kinderen was achter de rug, schreef hij, en had 
bij enkelen, onder meer bij hemzelf, nogal een schok teweeggebracht. 
Zo had een van de bezoekers cynisch opgemerkt dat Nederland na de 
oorlog een magistrale pr‑operatie had verricht ‘door de wereld met het 
dagboek van Anne Frank de indruk te geven dat joden hier allemaal 
ondergedoken zaten en dat de hele Nederlandse bevolking in het ver‑
zet zat.’ De opmerking deed bij Arian de munt vallen. Vandaar dat hij 
er na een uitstapje naar enkele lieflijke Poolse dorpen met kwalijke 
reputatie toe overging Nederland ‘een soort Mauthausen in het groot’ 
te noemen: een aardig landje, overal geraniums voor de ramen maar o 
wee als je verder keek.12
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 In hetzelfde jaar dat Arian deze kritische woorden schreef, rakelde 
een jongere tijdgenoot (Graa Boomsma) een andere pijnlijke kwestie 
weer eens op: de politionele acties. Weliswaar was in de loop van jaren 
herhaaldelijk beweerd dat het daarbij weinig fris was toegegaan maar 
om moeilijk te verklaren redenen bleef de discussie beperkt tot een 
relatief kleine groep van betrokkenen en critici. Begin jaren negentig 
veranderde dat. Een illustratie hiervan is dat de roman van Boomsma 
die in 1992 tot een relletje aanleiding gaf, bij eerste publicatie, in 1986, 
nauwelijks opgevallen was. Het gaat te ver te zeggen dat vanaf dat 
moment alom de gedachte postvatte dat Nederlandse militairen ‘fout’ 
waren geweest, laat staan dat zij zich, zoals de auteur gesuggereerd 
zou hebben,13 als SS’ers hadden gedragen. Zo was het niet. Maar ter‑
wijl de verhalen over Nederlands wangedrag eerder veelal op ongeloof 
stuitten, lag de verhouding in het laatste decennium van de twintig‑
ste eeuw in toenemende mate andersom. Veelzeggend in dit verband 
is dat de term ‘politionele actie’ steeds vaker tussen aanhalingstekens 
werd gezet en onder historici zelfs verdween. Van ‘politie’ en dus van 
een rechtmatige ingreep in een troebele, interne situatie zou immers 
geen sprake zijn geweest. Van actie evenmin. Er was oorlog gevoerd 
en daarbij hadden beide partijen, aldus een voorlopig compromis, zich 
gedragen op een wijze die in normale omstandigheden als ongeoor‑
loofd wordt beschouwd.14 Het was om deze reden ook dat de destijds 
uit het Nederlandse leger gedeserteerde Jan (bijgenaamd Poncke) 
Princen, ondanks fel verzet van zijn voormalige kompanen en dagblad 
De Telegraaf,15 in diezelfde jaren min of meer in ere werd hersteld. ‘Het 
koloniale verleden staat op een gespannen voet met ons nationale zelf‑
beeld,’ merkte een kritisch observator op.

Het wordt tijd om het beeld dat opdoemt uit de koloniale geschiedenis 
in te passen in ons nationaal identiteitsbesef. Er is noch plaats voor zelf‑
genoegzaamheid noch voor overdreven zondebesef. We waren en zijn 
niet beter maar ook niet slechter dan de ons omringende volken. Voor 
sommigen betekent dit een ontgoocheling, voor anderen misschien een 
troostrijke gedachte.16

Barstjes in het beeld

Terwijl de ruzie over het koloniale verleden voortging, kwamen er 
steeds meer scheuren en scheurtjes in het vaderlands oorlogsbeeld. 



647

gênante praktijken en onbetaalde rekeningen

Zo publiceerde de van oorsprong Algerijnse journalist en Libération‑
correspondent Sylvain Ephimenco in maart 1994 een spraakmakend 
artikel onder geen mindere titel dan ‘Nederland liegt’. Het viel met de 
deur in huis: ‘In het Nederlandse collectieve geheugen gaapt sinds een 
halve eeuw een schandelijke wond, die maar niet wil helen.’
 Volgt het verhaal dat onder anderen Max Arian ook verteld had – Ep‑
himenco verwijst expliciet naar hem zoals hij ook naar Hondius, Pres‑
ser, Der Spiegel17 en enkele andere personen en publicaties verwijst: dat 
in Nederland en met betrekking tot de oorlog de kwalijke feiten op ge‑
spannen voet stonden met het nationale zelfbeeld. Met die feiten werd, 
conform de sterke associatie van oorlog en Shoah, vooral gedoeld op de 
omgang met joodse landgenoten.
 Er waren lichtpuntjes, zeker. Er waren moedige mensen geweest. 
Dat ook. Maar over het algemeen was de situatie volgens Ephimenco 
onmogelijk fraai te noemen.

Men heeft het blote feit dat gedurende twee dagen de trams niet hebben 
gereden [Februaristaking] in de schijnwerpers geplaatst. Weggelaten 
werd het andere feit dat gedurende al die jaren de trams wel hebben 
gereden...

En nu rijdt ieder jaar de ‘verzetstram’ door de hoofdstad waarin 
schoolkinderen plaats kunnen nemen om bedot, besodemieterd en in 
feite geïndoctrineerd te worden.

Ephimenco vond het niet eenvoudig te zeggen waarom dergelijke leu‑
gens niet aan de kaak werden gesteld. Hij kon eigenlijk maar één re‑
den bedenken: dat de joodse gemeenschap na de oorlog

een overvloed aan pleisters [was] uitgereikt om haar wonden aan het 
oog te onttrekken. Amsterdam, dat bijna geen Joden meer telt, had 
vanaf de jaren zestig uitsluitend Joodse burgemeesters. Het was een 
Joodse historicus aan wie het prestigieuze voorrecht toegekend werd de 
geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog te schrijven op 
een manier die bijna geen ruimte liet aan anderen.

Anders dan Max Arian anderhalf jaar eerder riep Ephimenco niet op 
tot debat. Hij meende dat hij daartoe niet gerechtigd was. Hij was im‑
mers niet joods en ook geen Nederlander. Maar zo’n debat, meende 
hij, zou wel goed zijn en de status van Nederland als democratie ook 
ten goede komen. Velen waren het met hem eens. Onder hen Geert 
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Mak. Hij betwijfelde of de Nederlandse cultuur van zwijgzaamheid en 
opschepperij in staat was zich aan een zelfonderzoek te onderwerpen. 
‘De mythe die we rondom onszelf hebben opgebouwd is sterker [dan 
de neiging tot rouwen en schamen] en zal kost wat kost verdedigd wor‑
den.’18

Keerpunt 1995

Dat dit een verkeerde inschatting was bleek op het hoogste punt van 
de naoorlogse herdenkingshausse, in 1995. Een van de mogelijke ver‑
klaringen hiervoor is dat alle poespas welhaast uitnodigde tot kritiek. 
‘Nog even en het is weer voorbij,’ verzuchtte de hoofdredacteur van het 
Historisch Nieuwsblad, Jos Palm. ‘Daarmee mijn gevoelens vertolkend,’ 
voegde Jerome Heldring er in het NRC Handelsblad aan toe. Anderen, 
onder wie de onverminderd gedreven historicus Hermann von der 
Dunk en zijn leeftijdsgenoot Henk Hofland, schaarden zich eveneens 
in het kritisch koortje. Jaar in jaar uit ventileerden zij al hun twijfels 
over het herdenkingsgedoe. Kon het niet een beetje minder? Was het 
niet allemaal erg hyperig? Wist men eigenlijk wel wat herdacht werd 
– en waarom? En dan al dat modieus gepraat over grondrechten en 
zo. ‘Zo’n lollige dag voor de jeugd, waarbij we misschien plichtmatig 
zwaaien met het opgeheven vingertje. Ik zie daar geen brood in,’ mop‑
perde Von der Dunk. Hofland herleidde al dat terugkijken tot het on‑
vermogen met open vizier de eigen tijd te bezien. ‘Er is een wereldrijk 
verdwenen en zijn politiek geloof is opgeheven,’ schreef hij, ‘bondge‑
nootschappen zijn uit elkaar gevallen; naties twijfelen aan hun “iden‑
titeit”; het geweld is geprovincialiseerd en geprivatiseerd.’ We wisten 
met dit alles niet of nauwelijks om te gaan. Vandaar al die aandacht 
voor het verleden. Dat beheersten we immers wel.19

 Heldring had vooral bezwaar tegen de gedachte dat je door herden‑
ken eventuele herhalingen kon voorkomen en wees verder op het ge‑
vaar dat zoveel concentratie op de vijand uit het verleden de samen‑
werking met diezelfde figuur, nu vriend en bondgenoot, vertroebelde. 
Ook had hij kritiek op de inhoud van de herdenking, in het bijzonder 
op het verhaal van nationaal en individueel lijden. Het was vanaf 1995 
een steeds vaker gehoorde klacht. De opvattingen van Van Heerden, 
Heerma van Voss en Kousbroek over de Nederlandse slachtoffercul‑
tuur hadden onmiskenbaar naam gemaakt – en zouden in komende 
jaren binnen kringen van journalisten en historici zelfs algemeen aan‑
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vaard worden.20 In dezelfde lijn constateerde socioloog Hans van Ree 
in een zeer kritisch stuk in de Volkskrant een samenleving die op alle 
gebied verhardde. Mensen moesten leren de eigen broek op te houden. 
De verzorgingsstaat had z’n tijd gehad. Zelfredzaamheid was het nieu‑
we toverwoord. Zie Frits Bolkestein, schreef hij, ‘de vleesgeworden 
tijdgeest’. De paradox was volgens Van Ree dat in deze verhardende 
samenleving de solidariteit met het historisch slachtoffer groeide. Het 
zou een weerspiegeling zijn van ‘het al evenzeer toenemende gebrek 
aan solidariteit met de levenden’.21

 Iets dergelijks verkondigde ook Paul Scheffer, halverwege de jaren 
negentig columnist van het NRC-Handelsblad en medewerker van het 
wetenschappelijk bureau van de PvdA. Mede vanwege deze functies 
werd hij door het Nationaal Comité gevraagd een slotbeschouwing te 
schrijven bij een congres dat op 8 mei 1995 in de Ridderzaal werd ge‑
houden. Maar Scheffer verkondigde een andere mening dan het Co‑
mité lief was – vandaar ook dat zijn beschouwing in de congresbundel 
niet gepubliceerd werd. ‘De newspeak waarin bevrijding ineens vrij‑
heid heet, getuigt van onnodige ijver,’ beweerde hij. Er was immers 
geen sprake van vrijheid, althans niet in Rwanda, niet in voormalig 
Joegoslavië en op talloze plekken meer niet. ‘De foto’s van Grozny en 
Dresden, van Ouradour en Srebrenica schoven in het vijftigste jaar 
langzaam over elkaar.’
 Hiermee maakte Scheffer zijn landgenoten hetzelfde verwijt als 
Hofland en Van Ree, hetzelfde verwijt ook dat kritische jongeren als 
Lammers, Rubinstein en Rogier twintig, dertig jaar eerder eveneens 
hadden gemaakt: dat Nederland hypocriet was ten opzichte van het 
verleden en om die reden niet in staat de actualiteit onder ogen te zien. 
Hypocrisie en onvermogen waren twee zijden van dezelfde medaille. 
Want in tegenstelling tot wat in de rituele mei‑praatjes verkondigd 
werd, hadden ervaring mét en herinnering aan het verleden weinig tot 
niets verbeterd. ‘Nooit meer Auschwitz’ was een loze kreet: ‘een pau‑
kenslag op een trommelvel dat allang is gebarsten.’22

Sorry-cultuur

Dat het besef dat er in het recente verleden fundamentele fouten ge‑
maakt waren, in de jaren negentig niet beperkt bleef tot een handvol 
intellectuelen wordt geïllustreerd door de tegelijkertijd oprukkende 
sorry‑cultuur.23 Excuses waren sinds het eind van de oorlog al vaker 
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gemaakt, zij het dat dit uit angst voor schadeclaims veelal omzichtig 
en bijna uitsluitend door Duitsers gebeurde. Halverwege de jaren ne‑
gentig werd het echter steeds gebruikelijker zich te verontschuldigen 
voor zaken die in het verleden verkeerd waren gegaan – voor slavernij, 
kolonisatie, rampen, genocide (uitmoording indiaanse bevolking) en 
dus ook voor gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Vandaar 
dat de Duitse president Roman Herzog de knieval van zijn voorganger 
Willi Brandt in augustus 1994 nog eens overdeed en in Warschau, zo‑
als de media schreven, ‘met een brok in zijn keel en met knipperende 
oogleden’ om vergiffenis vroeg.24 Precies een jaar later ging de Japanse 
premier er naar aanleiding van vijftig jaar capitulatie toe over zijn ‘op‑
rechte verontschuldigingen’ uit te spreken over wat zijn land destijds 
had aangericht – overigens met de toevoeging dat van compensatie 
geen sprake kon zijn.25

 In het Nederland van Paars bereikte de sorry‑cultuur ongekende 
hoogte. Het startschot hiertoe werd gegeven door niemand minder 
dan koningin Beatrix. In de al genoemde toespraken uit 1994‑1995 
ging ze er uit naam van allen toe over schuld te bekennen voor het wei‑
nig heroïeke optreden van de Nederlandse bevolking tijdens de oorlog, 
voor het onvermogen de joden te beschermen en voor het optreden 
in voormalig Nederlands‑Indië. Hoewel de vorstin in het laatste geval 
nadrukkelijk geen excuses en slechts haar droefheid kenbaar maakte, 
doet het aan de teneur niet af. Excuses maken raakte ‘in’. ‘Duits par‑
lement moet Joden vergeving vragen,’ kopte het Eindhovens Dagblad 
in april 1995. ‘Excuses gevangenkamp Suriname nodig,’ schreef het 
NRC Handelsblad op bijna hetzelfde moment naar aanleiding van de 
internering in Suriname tijdens de oorlog van een aantal vermeend 
foute figuren uit Nederlands‑Indië. Heel fraai was een kop in Trouw, 
enkele maanden later. De aanleiding dit keer was het eerste naoorlogse 
bezoek van een Japanse minister‑president aan China: ‘Excuus Japan 
aan China voor uitblijven excuus’.26

Die Zwitsers toch

Ondertussen had zich een ontwikkeling in gang gezet die alle mea cul‑
pa’s als bij toverslag hol deden klinken. Begin 1994 brachten de kran‑
ten, ook die van Nederland, de eerste berichten over de weinig fraaie 
houding die de Zwitsers tijdens de oorlog hadden aangenomen tegen‑
over joden die destijds asiel hadden gevraagd. Weliswaar was dit (zoals 
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ondertussen bijna alles met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog) 
in kleine kring goed bekend maar voor de media was het nieuws.27 ‘Is‑
raël wil zich ook verdiepen in de archieven van de Zwitserse banken,’ 
voegde Het Parool aan het nieuwtje toe.

Het vermoeden bestaat dat het kapitaal van buitenlandse joden, dat in 
Zwitserland was gedeponeerd, in een aantal gevallen door de banken is 
‘afgetapt’. Voor dit onderzoek is nog geen officiële toestemming gege‑
ven.28

Het duurde ruim een jaar tot hierover in zowel Nederlandse als bui‑
tenlandse media nieuwe berichten verschenen.29 Maar vanaf de zomer 
van 1995 was er geen ontkomen meer aan en volgde over Zwitserse 
banken en joodse tegoeden het ene bericht na het andere. Aan de basis 
ervan lag de toenemende aandacht voor de Shoah. Een rol speelde ook 
de herdenkingshausse van 1995. Verder was er de sfeer van openheid 
ten gevolge van de Val van de Muur, de toenemende globalisering en 
de onderhandelingen tussen Europese staten over samenwerking. Tot 
slot speelde het groeiend zelfvertrouwen bij Israël en tal van joodse, 
vooral Amerikaanse belangenorganisaties.30 Een en ander leidde er‑
toe dat ook de Zwitserse president zijn excuses aanbood – in dit geval 
aan de joden en over de wijze waarop zij door de Zwitsers behandeld 
waren. Maar in plaats van hem te remmen, bracht het de bal slechts 
sneller aan het rollen. Bovendien bleek het geen gewone – maar een 
sneeuwbal.31

Schemerige praktijken in Nederland

Terwijl Zwitserse banken en Amerikaanse c.q. joodse belangenbehar‑
tigers op elkaar botsten en er steeds meer bekend werd over de onoor‑
bare financiële praktijken in het destijds neutrale deel van Europa, gin‑
gen ook elders32 stemmen op de financiële praktijken uit de oorlogstijd 
tegen het licht te houden. Het ging dus opnieuw om een internationaal 
fenomeen. In Nederland hadden dergelijke stemmen al eerder geklon‑
ken maar die waren veelal beperkt gebleven tot kleine, joodse kring.33 
Daarin kwam nu verandering. Zo vroeg de PvdA bij monde van Ka‑
merlid Bert Middel en naar aanleiding van enkele krantenartikelen34 
de minister eind 1996 opheldering over de bij Nederlandse notaris‑
sen geparkeerde smartegelden. Die opheldering kwam, met daarbij 
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een korte samenvatting van het naoorlogs rechtsherstel. Daaruit bleek 
dat in de jaren zestig meer dan 40 000 claims bij de Duitse overheid 
waren ingediend waarover een totaalbedrag van meer dan 230 miljoen 
Duitse marken was uitgekeerd. Verder was er naar aanleiding van een 
algemeen verdrag met de Bondsrepubliek nog eens 125 miljoen be‑
taald. Nadat het merendeel van deze bedragen verdeeld was onder de 
rechthebbenden, aldus de minister, was het restant overgemaakt naar 
de stichtingen Joods Maatschappelijk Werk en Stichting 1940‑1945. 
Of er bij Nederlandse notarissen nog gelden uitstonden, was hem 
onbekend. Hij kondigde aan het te zullen onderzoeken.35 Aldus een 
van de achtergronden van de oprichting in maart 1997 van de Contact‑
groep Tegoeden Tweede Wereldoorlog, veelal naar haar voorzitter de 
‘Commissie Van Kemenade’ genoemd.
 In eerste instantie was de enige taak van deze commissie van Ke‑
menade het volgen van de ontwikkelingen in het buitenland. Dit 
met de bedoeling te bekijken of Nederlandse burgers wellicht ook 
aanspraak konden maken op her en der, maar vooral in Zwitserland 
uitstaande tegoeden. Spoedig na haar instelling werd de taak echter 
uitgebreid naar de situatie in eigen land. Hiertoe werden vervolgens 
twee aparte onderzoekscommissies ingesteld die gewoonlijk even‑
eens naar hun voorzitters worden genoemd: de Commissie Scholten 
zou zich om banken en verzekeraars bekommeren, de Commissie 
Van Galen om Indische tegoeden. Enkele maanden na instelling van 
deze commissies vonden kort na elkaar echter twee gebeurtenissen 
plaats die de zaak, in ieder geval publicitair, in volstrekt ander dag‑
licht plaatsten.

Begin december 1997 werd in een (zoals alle kranten schreven) ‘leeg‑
staand pand aan de Amsterdamse Herengracht’ een deel van het zo‑
genoemde Liro‑archief gevonden.36 Op genoemde locatie had tot 1979 
het Agentschap gehuisd, dat wil zeggen de afdeling van het Ministerie 
van Financiën die onder meer de administratie beheerde van de bank 
waarbij joden tijdens de oorlog verplicht hun gelden en goederen had‑
den ingeleverd: Lippmann‑Rosenthal, afgekort Liro. Dat archief zou 
vernietigd zijn in een periode dat de belangstelling voor joodse zaken 
minimaal was dan wel als afgehandeld werd beschouwd. Maar blijk‑
baar had de vernietiging slechts ten dele plaatsgevonden want studen‑
ten die het pand uit angst voor kraak beheerden, vonden in een ver‑
loren ruimte op de bovenste verdieping een tiental archiefkasten. In 
één daarvan bevond zich een deel van het Liro‑archief. Het was groot  
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nieuws. ‘Wat een ongelooflijke nalatigheid,’ schreef het Nieuw Israëli-
tisch Weekblad in een commentaar.

Wat een wanbeheer... ‘Wat zijn dat voor kaarten, jongens?’ ‘Oh, van jo‑
den, van wat ze hebben moeten inleveren aan de moffen. Kijk, lepels en 
vorken, sigarendoosjes, servetringen.’ ‘Wat doen we ermee?’ ‘Laat maar 
staan, iemand anders flikkert het wel een keer weg’.37

In tal van berichten over de vondst kwam de joodse historicus Isaac 
Lipschits aan het woord. Bij het aanschouwen van de kaartjes, zo liet 
hij de media weten, waren de rillingen hem over de rug gelopen. ‘Alsof 
je door joodse huiskamers loopt.’
 Maar de nalatigheid had ook een voordeel, namelijk dat dankzij de 
lijsten wellicht de verblijfplaats van sommige joodse bezittingen ge‑
vonden kon worden.

De Duitsers hebben in ’42 en ’43 tot in detail op naam genoteerd wie 
welke bezittingen kwam inleveren. In verticale kolommen staat geno‑
teerd dat X., wonende te Y. op die en die datum heeft ingeleverd: (bij‑
voorbeeld) een gouden vulpenhouder en een Smyrna‑tapijt van 4,50 bij 
5,25 meter, waar het ligt opgeslagen, wat de datum is van de verkoop en 
wie de koper is.38

Het ministerie trok meteen – op 4 december – het boetekleed aan. Dat 
was echter nog niet gebeurd of er volgde een nieuw en zo mogelijk 
nog schokkender bericht. Opnieuw had De Groene Amsterdammer de 
primeur en zorgde het anp voor de verspreiding. Dit laatste gebeurde 
op 9 december (1997), nog geen week na de eerdere onthulling dus:

Ambtenaren zouden in 1968 nazi‑goud uit de kluizen van de Duitse 
oorlogsbank Lippmann‑Rosenthal hebben gekocht. Dat zou op uitzon‑
derlijk gunstige betalingsvoorwaarden zijn gebeurd. Het gaat om klei‑
noden, bijvoorbeeld sieraden, horloges of lepeltjes, die medewerkers 
van het Agentschap voor zichzelf van de bank kochten tegen de taxatie‑
waarde uit 1958.

De reacties waren nog verontwaardigder dan bij het eerdere bericht. 
‘Te ongelooflijk voor woorden,’ liet D66 weten. GroenLinks sprak van 
‘duizelingwekkend’, het cda was geschokt en de regeringspartijen 
vvd en PvdA kondigden meteen aan de zaak tot op de bodem uit te 
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zoeken. De verantwoordelijke minister van Financiën, Gerrit Zalm, 
vond dat ook een goed idee. ‘De verbijsterende Hollandse hebberig‑
heid’ kopte het Algemeen Dagblad in een uitvoerig artikel waarin onder 
meer Frans Kordes aan het woord kwam. Hij was voormalig president 
van de Rekenkamer en zojuist aangesteld om onderzoek naar de Liro‑
archieven te verrichten. Ook hij was verontwaardigd (‘schandalig’) en 
bevestigde wat eenieder ondertussen wel begrepen had: dat het tijd 
werd het naoorlogs rechtsherstel aan een uitvoerig onderzoek te on‑
derwerpen. Zo gebeurde.

Chronologie onderzoekscommissies naoorlogs rechtsherstel

10 maart 1997  Instelling Contactgroep Tegoeden, Commissie Van 
Kemenade: monitoring internationale ontwikkelin‑
gen

16 juni 1997  Uitbreiding taakgebied Contactgroep naar Neder‑
landse banken en verzekeraars. Instelling Commis‑
sie Scholten (13 juli)

Sept. 1997  Uitbreiding taakgebied naar Indische tegoeden. In‑
stelling Commissie Van Galen

10 dec. 1997  Zalm geeft opdracht aan Commissie Kordes onder‑
zoek te verrichten naar Liro‑archief en verkoop klei‑
noden (‘tastbare zaken’)

In de loop van 1998  Regelmatige berichten over voortgang onderzoek. 
Ook nieuws over verdeling van de zogenoemde ‘vier‑
de tranche goudpool’, dat wil zeggen over de terug‑
gave van het laatste kwart van het monetaire goud 
dat tijdens de oorlog door de nazi’s was geroofd. 
Tevens, hoewel deels hiervan losstaand, instelling 
van een onderzoeksgroep naar de opvang van oor‑
logsslachtoffers (Stichting Onderzoek Terugkeer en 
Opvang Oorlogsslachtoffers, soto)

April 1998  Eerste verslag van het onderzoek van de Commissie 
Ekkart over geroofde kunst. Een meer definitief ver‑
slag volgde in 2004 

9 dec. 1998  Tweede rapport Commissie Kordes (een eerste, 
voorlopig rapport was al in januari verschenen). Te‑
vens publicatie Onderzoekgids Archieven joodse oor-
logsgetroffenen

16 dec. 1999  Publicatie Eindrapport Commissie Scholten (On‑
derzoek Financiële tegoeden)
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17 jan. 2000  Publicatie Eindrapport Commissie Van Galen (Indi‑
sche tegoeden)

27 jan. 2000  Publicatie Eindrapport van de Commissie Van Ke‑
menade, met bijlagen39

Rapporten met lage cijfers

Eind januari van het jaar 2000 verscheen het rapport van de Com‑
missie van Kemenade. Hierin werd een viertal zaken beklemtoond. 
Ten eerste (1) ‘dat samenleving en overheid destijds onvoldoende door‑
drongen zijn geweest van de verschrikkingen de joden aangedaan en 
van de noodzaak alleen al daarom een snel en efficiënt rechtsherstel te 
bewerkstelligen.’ Verder (2): dat het rechtsherstel, met uitzondering 
van het effectenrechtsherstel, in het algemeen rechtmatig en nauw‑
gezet was geweest, maar niettemin verschillende tekortkomingen had 
gekend. Die tekortkomingen hadden voor tal van betrokkenen nare 
consequenties gehad. Tegelijkertijd moest erkend worden dat som‑
mige aspecten van het overheidshandelen laakbaar waren geweest. 
Vervolgens (3) dat over het eventuele verschil tussen roof en restitutie 
op basis van de bestaande gegevens geen verantwoorde uitspraken ge‑
daan konden worden en dat elke uitspraak dus een schatting was. De 
roof, aldus die schatting, zou minstens een miljard hebben bedragen, 
de restitutie minstens 900 miljoen (in toenmalige guldens). Tot slot 
(4) concludeerde de commissie dat Nederland iets minder dan de helft 
van het destijds door de Duitsers geroofde goud terug had gekregen 
maar dat een poging de rest alsnog te ontvangen geen schijn van kans 
had, ‘tenzij het Akkoord van Washington [uit 1946, de Zwitsers had‑
den daarmee alle aanspraken afgekocht]40 zou worden herzien’. Maar 
dat was ondenkbaar.
 Op basis van deze conclusies deed de commissie een aantal aanbe‑
velingen. Om te beginnen dat de regering ‘ondanks de goede bedoelin‑
gen van de overheid destijds’ tegenover de joodse gemeenschap ‘rui‑
terlijk’ diende te erkennen dat sommige aspecten van het rechtsherstel 
niet fraai waren geweest. Maar woorden alleen waren niet genoeg. Ze 
dienden vergezeld te gaan van ‘een gebaar’. Hoewel een dergelijk be‑
drag rekenkundig of boekhoudkundig niet vast te stellen was, zou het 
‘naar het unanieme oordeel van de commissie redelijk en billijk zijn 
daarvoor 250 miljoen gulden ter beschikking te stellen.’41

 Het was groot nieuws en leverde in de dagen rond de publicatie van 
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het rapport honderden artikelen en talloze radio‑ en televisie‑uitzen‑
dingen op. Daarin stond de onvrede van de joodse gemeenschap over 
dat gebaar voorop. Tweehonderdvijftig miljoen zou veel te weinig zijn. 
Een woordvoerder van een in 1997 opgericht samenwerkingsverband 
van de belangrijkste Nederlandse joodse organisaties, het Centraal 
Joods Overleg, meende dat men recht had op een volstrekt ander be‑
drag, ca. 90 tot 100 miljoen historische waarde en dus, afhankelijk van 
de vermenigvuldigingsfactor, toch al snel het viervoudige van het ge‑
bodene. Tal van kranten openden met dit bericht. Het Dagblad van het 
Noorden schreef: ‘Joden: 250 miljoen niet genoeg’. De Telegraaf maakte 
ervan: ‘Joodse gemeenschap wijst bod kabinet af’. Het Parool: ‘Vergoe‑
ding aan joden “een belediging”’. Algemeen Dagblad: ‘Commissie‑Van 
Kemenade berooft de joodse gemeenschap’. Een ander punt dat door 
nogal wat media beklemtoond werd, is precies datgene wat de commis‑
sie in haar conclusies als eerste had gesteld: dat het rechtsherstel na de 
oorlog onvoldoende begrip had gehad voor de vreselijke omstandig‑
heden waarin velen verkeerd hadden en dus laakbaar was. ‘Nederland 
ving joden na de oorlog slecht op’ schreef het Eindhovens Dagblad. ‘Rijk 
schoot tekort’ kopte het NRC Handelsblad. En Het Parool noemde de 
‘Reactie op holocaust inadequaat’.

Sorry of jammer?

In het verlengde van het nieuws over laakbaarheid en gebrekkige com‑
pensatie gingen de media uitvoerig in op de vraag of premier Kok zijn 
excuses diende te maken. Aanvankelijk voelde hij daar weinig voor 
en deed weinig anders dan de tekortkomingen van zijn voorgangers 
erkennen. Excuses maken, zo meende hij, lag niet in de lijn van het 
rapport dat immers geconcludeerd had dat het rechtsherstel over het 
algemeen goed (‘rechtmatig’) was geweest, zij het dat er uit onbegrip 
wel fouten waren gemaakt. ‘Ik zou eerder zeggen: het is te betreuren, 
dan: het spijt ons.’ Dit zei Kok op de dag vóór publicatie van het rapport 
en, nota bene, tijdens het eerder genoemde Stockholmforum waar de 
Shoah officieel tot thema van de internationale politiek werd gemaakt. 
Tijdens dit forum bood de Zweedse premier wél excuses aan de joodse 
gemeenschap aan. ‘Kok vindt de vergelijking met de Zweedse excuses 
niet opgaan. Hij taxeert de Zweedse tekortkomingen als veel ernstiger 
dan de Nederlandse.’42 Hiermee had Kok een verkeerde inschatting 
gemaakt dan wel onvoldoende rekening gehouden met het maatschap‑
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pelijk klimaat. Van verschillende kanten werd hij dan ook gekapitteld. 
Zo schreef de Leeuwarder Courant bitter dat je zoiets ‘in een land waar 
de boekhouders regeren’ kunt verwachten. Maar ook uit eigen kring 
kreeg Kok kritiek. Minister van Financiën Gerrit Zalm betoogde tij‑
dens de aanbieding van het rapport bijvoorbeeld dat excuses volgens 
hem wel degelijk op hun plaats waren.43 De neiging hiertoe werd nog 
versterkt doordat de conclusies van de commissie Van Kemenade ook 
vanuit wetenschappelijke hoek bekritiseerd werden. Spraakmakend 
werd een artikel dat een specialist op financieel gebied, niod‑mede‑
werker Gerard Aalders, enkele dagen vóór openbaarmaking van het 
rapport in het NRC Handelsblad publiceerde. ‘Overheid verdiende aan 
ellende holocaust’ kopte het en betoogde dat de staat door de verwer‑
ping van de zogenoemde ‘uniforme overlijdensdatum’ veel geld had 
verdiend. Als destijds besloten was het bezit van vermoorde joden (of 
eventueel andere vermisten) direct aan de erfgenamen te doen toeko‑
men, was de vererving relatief eenvoudig geweest. Maar men had an‑
ders gehandeld en was heel de vererving precies nagegaan. Dat was 
veel werk geweest maar had, althans voor de staat, tot voordeel gehad 
dat meerdere malen successierechten geheven konden worden. Stel 
dat persoon B. erfgenaam was van persoon A. maar een uur na deze in 
de gaskamer was gestorven, had hij dan werkelijk geërfd en moest hij 
successierechten betalen? Aalders betoogde dat een dergelijke redene‑
ring te gek was voor woorden en ook haaks stond op het gepretendeerd 
overheidsbeleid: dat men aan de ellende van de Shoah niet wilde ver‑
dienen. Dat was echter wel gebeurd.44

 Het artikel van Aalders was om een aantal redenen problematisch. 
Om te beginnen werd hij algemeen erkend als specialist op het gebied 
van roof en rechtsherstel. Dat deed ook de commissie Van Kemenade, 
onder meer door een van zijn geschriften in zijn geheel als bijlage bij 
het rapport op te nemen.45 Zijn oordeel kon men daarom moeilijk als 
een bagatelle afdoen. Maar Aalders had in zijn bij het rapport opge‑
nomen publicatie de kwestie van het successierecht nauwelijks ter 
sprake gebracht. Dat had hij kunnen doen. Zo niet, dan had hij het 
volgens Van Kemenade46 op zijn minst naderhand ter sprake kunnen 
brengen. Nu werd de commissie erdoor overvallen. Dit was des te pro‑
blematischer omdat Aalders’ baas, niod‑directeur Hans Blom, deel 
uitmaakte van de commissie en dus geacht werd haar conclusies te on‑
derschrijven. Tegelijkertijd zou hij ook in staat moeten zijn de mening 
van zijn medewerkers te steunen. Allebei tegelijk kon niet. Tot slot zou 
de mening van Aalders ook niet kloppen.47 Hoe dan ook, alle beroering 
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had tot gevolg dat algemeen de mening postvatte dat het kabinet er 
toch goed aan deed zijn excuses te maken. Onder zoveel druk gaf Kok 
toe.48

Compensaties

Geld was de belangrijkste reden voor de omzichtigheid van de rege‑
ring. Dat werd zelden hardop gezegd, het was ook niet kies het te zeg‑
gen – leed en geld zouden verschillende grootheden zijn – maar zo 
was het wel. Als het Kabinet fouten erkende – en dat deed het als het 
excuses maakte – betekende het dat getroffenen daaraan rechten kon‑
den ontlenen. Het NRC Handelsblad was een van de kranten die dit 
onderkende door het rapport van Van Kemenade niets minder dan een 
doos van Pandora te noemen,

waaruit alle plagen van de naoorlogse periode tevoorschijn zijn geko‑
men. ‘De kille ontvangst’ waarover premier Kok deze week repte was 
er een van. De moeizame teruggave van joods bezit door particulieren, 
financiële instellingen en de staat, een andere.49

Dit was goed gezien – en bleek ook meteen. Zo lieten de erven 
Goudstikker nog in het weekend dat volgde op Koks knieval, weten een 
nieuwe procecure te starten. In december 1999, ruim één maand voor‑
dat het rapport‑Van Kemenade verscheen, hadden zij bij het gerechts‑
hof van Den Haag nog bot gevangen bij hun poging de schilderijen uit 
de beroemde collectie terug te krijgen. Zij konden weinig anders dan 
zich bij de beslissing neerleggen. Dit veranderde door de publicatie 
van het rapport‑Van Kemenade, het al eerder, gedeeltelijk verschenen 
rapport van de commissie Ekkart (over kunst), de ophef die over deze 
rapporten ontstond én de excuses van Kok. ‘De erfgenamen... zien nu 
kansen in een civiele procdeure,’ aldus het anp. ‘Hun advocaat zegt 
te denken dat het nu wel lukt omdat in een civiele zaak “hedendaagse 
opvattingen” kunnen worden getoetst.’50

 Die hedendaagse opvattingen bleken uit het uitvoerig schrijven 
waarin de regering twee maanden na verschijning van het rapport van 
de Commissie van Kemenade haar standpunt bekendmaakte. Een der‑
gelijk standpunt bleek temeer niet eenvoudig omdat oordelen over het 
naoorlogs rechtsherstel, zoals een van de onderzoekers in het rapport 
ook gesteld had,51 ‘oordelen [was] over Nederland en zijn natie’. Maar 
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die natie, aldus de regering, had zich niet slecht van zijn taak gekwe‑
ten. Dat wil zeggen, het naoorlogs rechtsherstel was
 

in redelijke mate gelukt... Er zijn destijds in het algemeen geen onrecht‑
matige overheidsbeslissingen genomen. Uiteindelijk heeft het beoogde 
rechtsherstel in verreweg de meeste gevallen plaatsgevonden.

Niettemin erkende de regering dat haar voorgangers wat meer begrip 
hadden kunnen tonen. ‘Sommige gehanteerde procedures moeten nu 
als formalistisch, bureaucratisch en zelfs kil worden getypeerd.’ Te‑
vens gaf de regering een verklaring voor dat gedrag, namelijk dat het 
rechtsherstel slechts een van de vele zaken was geweest waardoor het 
naoorlogse, op alle gebied verwoeste land geteisterd werd. Het alge‑
meen herstel en de strijd met Indonesië verdienden volgens de des‑
tijds heersende opvatting voorrang. Bovendien hadden toenmalige re‑
geringen gemeend dat het rechtsherstel eigenlijk een zaak was van de 
Duitsers. Zij hadden de brokken gemaakt, zij dienden die dus ook te 
herstellen. De Nederlandse regering kon daarbij geen andere dan een 
bemiddelende rol vervullen. Tot slot was er een laatste aspect waarin 
heden en verleden verschilden. Destijds was geen onderscheid aange‑
bracht tussen de verschillende soorten vervolgingsslachtoffers. Allen 
zouden gelijkelijk door de oorlog getroffen zijn, allen moesten daarom 
ook op dezelfde wijze geholpen worden.

Deze aanpak die in algemene zin in de tweede helft van de jaren veertig 
en jaren vijftig parlementair werd ondersteund, is nu in de commissie‑
rapporten voorwerp van kritiek.

En terecht, besloot de regering. Vandaar dat zij de adviezen van de 
onderzoekscommissies overnam, ruimhartig in de buidel tastte en de 
drie hardst getroffen groepen behoorlijk tegemoet kwam:
•	 	De	joodse	gemeenschap	kreeg	(in	plaats	van	250)	400	miljoen	gul‑

den als ‘erkenning van morele aanspraken. Het gaat hierbij zowel 
om bedragen die eertijds rechtmatig en wettelijk aan de Staat verval‑
len zijn alsmede om enkele specifieke kwesties als de kosten van de 
kampen Westerbork en Vught.’52 Van deze 400 diende 50 miljoen 
aan projecten in het buitenland besteed te worden. Het geld zou be‑
heerd worden door het Centraal Joods Overleg.53

•	 	Moeilijker	dan	in	het	geval	van	joden	was	het	inzicht	te	krijgen	in	
het rechtsherstel van Sinti en Roma. Er was vrijwel niets gedocu‑
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menteerd. Maar evident was dat zij ‘in de maatschappij met grote 
kilte bejegend [waren]. Om deze redenen stelt de regering een be‑
drag beschikbaar van f 30 miljoen.’54 Verder was duidelijk geworden 
dat er over de behandeling van de groep ‘toch meer historisch ma‑
teriaal te vinden zou zijn dan eerder werd aangenomen.’ Dergelijk 
materiaal, zo beloofde de regering, zou nader onderzocht worden

•	 	Ook	het	onderzoek	naar	het	rechtsherstel	van	de	Nederlands-Indi‑
sche gemeenschap kampte met moeilijkheden ten gevolge van ge‑
brekkige documentatie. Niettemin waren de tekortkomingen hier‑
van eveneens duidelijk. Weliswaar konden die moeilijk allemaal op 
het conto van de Nederlandse regering worden geschreven maar 
een gebaar leek op zijn plaats. Het was 250 miljoen groot en werd 
in overleg met het zogenoemde Indisch Platform nadrukkelijk be‑
stemd voor collectieve doeleinden – dit onder meer om te voorko‑
men dat er een onderscheid werd gemaakt tussen wel en niet‑geïn‑
terneerde Nederlanders ofwel tussen blanken en kleurlingen.

Verder kondigde de regering in hetzelfde schrijven nog een aantal al‑
gemene maatregelen af:
•	 	Een	onderzoek	naar	de	terugkeer	en	opvang	van	vervolgingsslacht‑

offers, een onderzoek dus naar Nederland in de eerste jaren na 1945. 
Dit onderzoek was op moment van schrijven al meer dan een jaar 
gaande55 en diende in 2001 afgesloten te worden.

•	 	Een	inventarisatie	van	depots	en	saldi	op	tussenrekeningen	en	uit‑
staande polissen. Een dergelijke inventarisatie werd op het moment 
van schrijven door de betrokken instellingen zelf al gemaakt.

•	 	Een	beter	en	gedrevener	onderzoek	naar	de	eigenaren	c.q.	erfgena‑
men van de in Nederland uitstaande tegoeden.

•	 	Voortgaande	monitoring	van	de	 internationale	ontwikkelingen	op	
het gebied van dergelijke tegoeden.

•	 	En	tot	slot	diende,	indien	na	de	publicaties	over	naoorlogse	opvang	
nog noodzakelijk, nader onderzoek verricht te worden naar andere, 
in het schrijven niet genoemde vervolgingsslachtoffers: homosek‑
suelen, Jehova’s Getuigen, politieke gevangenen en verzetsdeelne‑
mers.

Voor al deze zaken nam de regering nog eens 50 miljoen gulden op.
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Pandora’s doos

Je zou denken dat deze en andere inhaalslagen tot tevredenheid stem‑
den maar het tegendeel was het geval. Zeker bij nader inzien lijkt het 
eerder alsof de zaak, eenmaal in beroering gebracht, met de tijd slechts 
onrustiger werd. Er werden steeds meer onrechtvaardigheden ontdekt. 
De erkenning van slachtoffers had op de betreffende personen of groe‑
pen vaak een omgekeerd effect, dat wil zeggen: zij voelden zich sterker 
miskend dan voorheen of, wat niet hetzelfde is, legden van die mis‑
kenning vaker en krachtiger getuigenis af. Tot slot veranderde ook het 
beeld van de gebeurtenissen en dreigde her en der zelfs om te slaan. 
Iets dergelijks was al gebleken uit het boek dat Nanda van der Zee in 
1997 had gepubliceerd. Het maakte veel los.56 De reden hiervan is dat 
het goed aansloot bij de groeiende tendens tot debunking. Want in Om 
erger te voorkomen had Van der Zee de vraag opgepakt die in voorgaan‑
de jaren wel vaker gesteld maar nooit bevredigend beantwoord was: 
naar het in verhouding grote aantal Nederlandse joden dat de oorlog 
niet overleefd had. Het antwoord dat zij gaf, was op z’n minst opmer‑
kelijk. Verantwoordelijk, zo stelde zij, was de Nederlandse elite, het 
koningshuis voorop. Zij had het volk in het algemeen en de joden in 
het bijzonder in de steek gelaten. Vooral het beeld dat Van der Zee van 
Wilhelmina schetste, zette veel kwaad bloed. De Koningin zou haar 
vlucht naar Engeland lang voorbereid hebben. Zij zou van joden wei‑
nig hebben willen weten. Ze was hooghartig, autoritair, elitair. Maar 
bovenal was ze nalatig geweest – in de eerste plaats ten opzichte van de 
joden. ‘Tijdens de oorlog heeft koningin Wilhelmina niets wezenlijks 
voor de joden in Nederland gedaan, en ook na de oorlog niet, trou‑
wens.’57

 Terwijl professionele historici en de belangrijkste landelijke kran‑
ten van dit standpunt brandhout maakten, klonk in de regionale pers, 
weekbladen en ingezonden brieven ook bewondering voor de historica 
door. In De Gelderlander werd gesproken van een Nederlandse Histo‑
rikerstreit, in De Groene werd Van der Zee de Nederlandse Goldhagen 
genoemd en de Leeuwarder Courant kopte instemmend: ‘Nederlandse 
gezagsdragers lieten joden volledig in de steek’. Het bijgaand artikel 
eindigde met een citaat uit een brief die de historica uit Israël ont‑
vangen had, van een voormalige landgenoot die alle banden met ‘het 
vaderland‑verraderland’ verbroken had en meende dat met dit boek 
eindelijk recht was gedaan. ‘Die mensen zijn nu oud,’ zei Van der Zee, 
‘maar ik kan heel goed merken, dat het voor hen eigenlijk een soort 
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van genoegdoening is, zo van: eindelijk gewoon de waarheid op tafel. 
Voor het eerst durft iemand man en paard te noemen.’58

 Het was een indruk die door de conclusies van de commissies Van 
Kemenade e.a. niet werd weggenomen. Integendeel. Het was inder‑
daad zoals het NRC Handelsblad had voorspeld: met de onderzoeksrap‑
porten werd een doos van Pandora geopend. Dat was nog niet gebeurd 
of alle geesten vlogen uit. Zo gebruikt Gert Oostindië, kenner van al‑
lochtoon Nederland, eveneens de uitdrukking ‘doos van Pandora’. ‘Er 
is tevredenheid,’ schreef hij in 2005 naar aanleiding van een reeks pu‑
blicaties over Indische Nederlanders.
 

Maar er wordt ook gesmaald en geklaagd. Over het ‘Gebaartje’, dat in 
het niet zou vallen bij de uitkeringen aan de nakomelingen van de jood‑
se slachtoffers. Over het niod‑onderzoek, dat mogelijk te weinig het 
Indische geluid zal vertolken en bovendien onvoldoende aanknopings‑
punten zal leveren om aanvullende schadeclaims in te dienen... Waar‑
mee maar weer blijkt dat met iedere boetedoening van overheidswege 
over het verleden een doos van Pandora wordt geopend.59

Een probleem voor de Indische Nederlanders was bovendien dat de 
joden steeds weer het merendeel van de aandacht opeisten en hen naar 
een tweede of nog lagere plaats drongen.60 Het was hetzelfde verwijt 
waarmee de Sinti en Roma kwamen. Zo ergerde Adolf Weiss (‘Tata’) 
Mirando zich er mateloos aan dat Wim Kok bij de herdenking van de 
Shoah in 2000, kort na de publicatie van de onderzoeksrapporten, een 
keppeltje droeg. ‘De premier hoeft van mij echt geen grote zigeuner‑
hoed te dragen,’ verzuchtte hij tegen de pers. ‘Al had hij maar een nep‑
viooltje van bloemen bij dat monument gelegd, zoiets – dan had ik 
gedacht: laat verder maar zitten.’
 Acht jaar later had Mirando’s nicht Lalla Weiss, woordvoerster van 
de Nederlandse Sinti en Roma, het er nog steeds over.61 Gevoelens van 
miskenning bleven tot slot ook bij tal van joden en, niet te vergeten, 
hun kinderen.62 De conclusie kan er dan ook slechts één zijn – een 
voor de hand liggende en vergelijkbaar met die Max Nord na afloop 
van het proces tegen Klaus Barbie had getrokken: dat het gebeurde, 
excuses, compensaties en andere gebaren ten spijt, nooit meer goed te 
maken viel. Het kon hoogstens slijten.
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clichés en vreemde 
vergelijkingen

Hoe en waarom de oorlog ook uit 
Nederland niet verdween

Halverwege het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw ston‑
den de Nederlandse media opeens weer vol oorlogsaffaires – eigenlijk 
‘affairetjes’ want in vergelijking met eerdere zaken zoals die rond Men‑
ten en Aantjes bleef de belangstelling beperkt tot een kleine groep. Bo‑
vendien waren de nieuwe affaires als stormen in glazen water. Niette‑
min zijn ze veelzeggend voor de samenleving waarin ze plaatsvonden 
en de rol die de oorlog daarin nog altijd speelde.
 Het eerste relletje in de reeks begon met een interview met een van 
de oprichters van de Raad van Verzet, Gerrit Kleinveld. Hij vertelde 
in januari 2005 dat het verhaal over de dood van Jan Campert op 
fantasie berustte. Campert was een van Nederlands grootste oorlogs‑
helden, beroemd vooral vanwege het exemplarische ‘Lied der achttien 
doden’. Heel het naoorlogs verhaal van zijn persoon was onderge‑
schikt aan die heldenstatus. De fantasie nam daarbij een dermate ho‑
ge vlucht dat regelmatig te horen was dat hijzelf een van de achttien 
veroordeelden was geweest en het gedicht in de dodencel geschreven 
zou hebben.1 Al was genoegzaam bekend dat dit onzin was, het il‑
lustreert ’s mans faam: die stond buiten kijf. Vandaar onder meer 
dat zo’n twintig gemeenten een straat naar hem vernoemd hadden 
en overal in het land Jan Campertscholen stonden.2 Toch was er ‘een 
maar’ en hoewel dat sinds lang in kleine kring de ronde deed, was 
het nooit in de openbaarheid gekomen – tot het moment dat biograaf 
Hans Renders eind 2004 Camperts levensverhaal publiceerde. ‘Het 
verzetssymbool Jan Campert is door allerlei goedbedoelende mensen 
in bescherming genomen,’ schrijft hij en vertelt dat die bescherming 
zo ver ging dat uit het dossier documenten waren verdwenen en dat 
instellingen die over eventueel belastende stukken beschikten, zoals 
de Stichting 1940‑1945, met informatie weinig toeschietelijk waren. 

[29]
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Niettemin kwam hij tot een conclusie die slecht spoorde met een hel‑
denstatus:

Jan Campert had al voor de oorlog een serie verkeerde vrienden om zich 
heen verzameld. Hij toonde zich niet altijd even karaktervol. Hij werkte 
voor collaborerende uitgevers en tijdschriften, bedelde om een subsi‑
die bij een gelijkgeschakeld departement en het is waarschijnlijk dat hij 
flink wat geld vroeg voor het over de grens zetten van joden.

Maar het kon nog erger. In de biografie vertelt Renders dat Campert, 
zoals ook in het Totenbuch van Neuengamme staat, overleden was aan 
het niet meer functioneren van enkele fatale organen, plus een mid‑
denrifontsteking. ‘De werkelijke doodsoorzaak,’ schrijft hij samen‑
vattend, ‘[zijn] de verschrikkelijke leef‑ en arbeidsomstandigheden in 
het kamp.’3 Helemaal niet waar, beweerde Kleinveld enkele maanden 
na verschijning van de biografie. Campert was geen natuurlijke dood 
gestorven maar omgebracht door het verzet omdat hij geweigerd had 
mee te werken aan de verdeling van voedselrantsoenen en bovendien 
verraad had gepleegd. Hij zou de namen van de leden van een geheime 
kampraad doorgegeven hebben aan de Duitsers.4

 Het nieuwtje werd in alle media uitvoerig belicht. Artikelen, inge‑
zonden brieven, polemieken, interviews, commentaren van deskundi‑
gen en artikelen over de opwinding zelf, de klassieke reeks in affaires 
en mediahypes.5 De Jan Campert Stichting, zo werd bekend, overwoog 
haar naam te veranderen. Zoon Remco (Campert) schreef in een ont‑
roerende column dat op z’n minst het [‘Lied der achttien doden’] gered 
moest worden. Socioloog J.A.A. van Doorn gebruikte zonder omhaal 
het woord collaborateur. niod‑directeur Hans Blom noemde de be‑
schuldiging plausibel. Anderen beweerden dat er in Neuengamme he‑
lemaal geen kampraad had bestaan, dat de beschuldiging gebaseerd 
was op één (bovendien niet langer levende) bron en dat één bron gelijk 
is aan geen bron.
 Ondertussen was de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor de 
naar de verzetsheld genoemde stichting, een onderzoek begonnen. Het 
verscheen in het najaar van 2005 en concludeerde dat ontmythologise‑
ring van de persoon Campert noodzakelijk maar dat verraad evenals de 
weigering mee te werken aan voedselverdeling onwaarschijnlijk was. 
Campert was destijds een doodziek man in erbarmelijke omstandighe‑
den geweest. Een ‘natuurlijke’ dood was om die reden waarschijnlijker 
dan liquidatie.6
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P.J. Meertens

Op het moment dat deze conclusie getrokken werd was de demytholo‑
gisering van Neêrlands grote zonen alweer een stapje voortgeschreden. 
In 2001 had de Amsterdamse socioloog Hans Derks een boek over de 
Duitse Westforschung gepubliceerd, dat wil zeggen over wetenschappe‑
lijk onderzoek met betrekking tot gewezen Duitse aanspraken op de‑
len van West‑Europa. In dat boek kwam de Nederlandse volkskundige 
P.J. Meertens ter sprake. De man trok temeer de aandacht omdat hij 
een van de hoofdpersonen was in een op dat moment veelbesproken 
romanserie over het naar hem genoemde instituut – Het bureau van 
J.J. Voskuil. Volgens de heersende opvatting had Meertens zich vanaf 
het allereerste moment tegen het nazisme gekeerd en tijdens de oor‑
log alle mogelijke moeite gedaan ‘zijn’ instituut voor overname door 
de Duitse wetenschap te behoeden. Vandaar onder meer dat hij door 
de redactie van Onderdrukking en Verzet gevraagd was een artikel over 
wetenschappelijke instellingen tijdens de oorlog te schrijven.7 Kortom, 
Meertens was ronduit ‘goed’ geweest.
 Maar Derks dacht daar anders over en had dat de Koninklijke Aka‑
demie van Wetenschappen, de koepel waartoe het ondertussen naar 
Meertens genoemde instituut behoorde, ook laten weten: dat de man 
zich vergaand met het nazisme zou hebben ingelaten en dat men er 
daarom verstandig aan deed de naam van het instituut te veranderen. 
Na enig heen‑en‑weergepraat besloot de Akademie tot een onderzoek. 
Het werd in een enkel geval (Het Parool) op sensationele wijze aange‑
kondigd: ‘SS‑relatie Meertens onder loep’.
 Op bijna hetzelfde moment publiceerde een andere historicus8 
een studie over de geschiedenis van de Nederlandse volkskunde. Ook 
hierin kwam Meertens uitgebreid aan bod – niet negatief maar even‑
min erg fraai. Opnieuw leek een Nederlands instituut in zowel letter‑
lijke als figuurlijke zin onderuitgehaald te worden. Dat dit uiteindelijk 
niet gebeurde, komt doordat uit onderzoek bleek dat Meertens, zoals 
de Volkskrant het formuleerde, in de oorlog ‘niet echt fout’9 was ge‑
weest. Dat klinkt zuinig en zo was de conclusie van de drie historici 
die de zaak onderzochten ook. ‘Hij was geen lid van de nsb of enige 
organisatie die na de oorlog als fout is aangemerkt en waarvan de 
leden destijds strafbaar werden geacht. Hij heeft ook niemand ver‑
raden.’ Deze ‘positieve’ woorden werden echter meteen gevolgd door 
een ‘maar’.
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Dat neemt niet weg dat Meertens terdege verbindingen heeft gehad met 
instelling en personen die verbonden waren met het Rijkscommissari‑
aat of nauw samenwerkten met de bezetter.

De media namen hier geen genoegen mee en wilden weten of Meer‑
tens nu wel of niet fout was geweest. De voorzitter van de commissie, 
Hermann von der Dunk, reageerde licht geërgerd op zoveel zwart‑
witdenken en stelde dat de realiteit weerbarstig kan zijn – weerbarsti‑
ger dan het geweten lief was. Een dergelijke conclusie, zo vervolgde 
hij, werd door de samenleving echter niet aanvaard, met als gevolg 
een kloof tussen historici en publiek. Terwijl eerstgenoemden de nu‑
ance zochten, eiste de openbaarheid hom of kuit.10 In de conclusie 
van het rapport legden de onderzoekers op dit laatste zelfs de nadruk 
door te beweren dat er een ‘nieuwe morele zuiveringsgolf’ gaande 
leek. Daarin moesten dit keer vooral vooraanstaande figuren het ont‑
gelden.11

Peter Debye

En inderdaad – van autonome dynamiek van een proces gesproken: 
tussen het moment dat de zaak‑Meertens begon en het moment dat 
het rapport erover verscheen, kwamen nóg twee Nederlandse ‘institu‑
ten’ in opspraak. In het ene geval ging het werkelijk om een briesje in 
een borrelglas: Harry Mulisch zou lid van de Jeugdstorm zijn geweest. 
Dit althans beweerde Dick Verkijk in een boekje uit januari 2006. 
Hoewel het bewijs zo mager was dat geen verstandig mens het serieus 
nam,12 gingen de media er uitvoerig op in. Mulisch reageerde laconiek, 
het briesje woei over maar helemaal vergeten werd het niet. Zo werd er 
bij de tachtigste verjaardag van de schrijver, anderhalf jaar later, en bij 
zijn dood in 2010 opnieuw herhaaldelijk verwezen naar diens eventu‑
eel foute oorlogsverleden.13

 De andere zaak die begin 2006 in opspraak kwam, was serieuzer 
want betrof een man van internationale faam. Hij had een Nobelprijs 
ontvangen en ging zelfs door voor ‘de opvolger van Einstein’ – hij was 
hem opgevolgd op een leerstoel in Zürich: Peter Debye. De Rijksuni‑
versiteit van Utrecht had haar fysisch‑chemisch instituut naar hem 
vernoemd en de Universiteit van Maastricht kende een prijs met zijn 
naam. Maar nadat Debyes naam in januari 2006 in een studie over 
Einstein in Nederland met nazisme in verband was gebracht, had je de 
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poppen aan het dansen. Half februari maakte de Utrechtse universiteit 
bekend dat de naam van het instituut gewijzigd zou worden – zo voort‑
varend waren ze bij het Meertens‑Instituut niet geweest. Dezelfde dag 
besloot de Maastrichtse universiteit de Debye‑prijs niet langer uit te 
reiken. ‘Over Debye,’ aldus de man die de zaak naderhand uitvoerig 
onderzocht,
 

ontstond in Nederland een klassiek goed‑fout debat, waarbij de verschil‑
lende participanten – ‘moralisten’ versus ‘rehabilitanten’ – zich in hun 
gelijk ingroeven.

Het debat sloeg zelfs over naar het buitenland en leidde al met al tot 
honderden artikelen die net zoals in de kwesties Meertens en Cam‑
pert veelal uit niet meer bestonden dan een herhaling van bekende 
feiten plus een oordeel – artikelen van pover niveau dus. Uiteindelijk 
verscheen ook over deze zaak een rapport. Het kwam met een tja‑con‑
clusie: Debye was beslist geen nazi geweest terwijl evenmin gesproken 
kon worden van
 

oppositie tegen het nazisme... Wel waren er momenten van weerstand, 
maar die hadden een multi‑interpretabel karakter. Ze hingen samen 
met een door Debye ontwikkeld survival‑mechanisme van meerduidig‑
heid en werden primair ingegeven door het handhaven van de belangen 
van zijn Duitse wetenschappelijke netwerk; uiteindelijk stelde hij er ook 
zijn eigen positie mee veilig.14

Voorbij maar niet verdwenen

Hoe onbeduidend op zich wellicht ook, mede door hun overeenkom‑
sten zijn de kwesties Campert, Meertens en Debye (die van Mulisch 
kan beter tussen haakjes blijven) niet zonder betekenis en illustreren, 
om te beginnen, dat de oorlog aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw de gemoederen nog altijd in beweging kon brengen. ‘Ruim zes‑
tig jaar na de Tweede Wereldoorlog maken we de balans op van de 
meest recente heksenjacht,’ schreven twee wetenschappers van de TU 
Delft in de zomer van 2006 in een ingezonden stuk in Het Parool.

Harry Mulisch heeft een schotwond, Jan Campert is zwaargewond en 
Peter Debye verkeert in levensgevaar. Over het lot van Meertens krijgen 
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we binnenkort uitsluitsel. En dan is het weer wachten op het volgende 
prominente slachtoffer in deze Nederlandse Culturele Revolutie.15

Anderen betoogden hetzelfde. Onder hen oudgediende Hermann von 
der Dunk. ‘Ruim zestig jaar na dato kan de oorlog als het moderne 
moedertrauma van Nederland nog steeds commotie veroorzaken,’ be‑
toogde hij naar aanleiding van de Meertensaffaire en vervolgde: ‘be‑
halve Duitsland ken ik geen ander land waar dat in die mate het geval 
is.’16 Het is echter de vraag of de constatering niet vooral iets over de 
spreker zegt. Dit om te beginnen omdat Von der Dunk de door hem 
genoemde landen goed en ‘andere landen’ minder goed kent. Is de 
oorlog in Frankrijk geen ‘moedertrauma’ meer? Hoe staat het met Bel‑
gië, Rusland, de Oost‑Europese landen (Polen!), Italië? En wat te den‑
ken van de rol van het trauma der trauma’s, de Shoah, in de Verenigde 
Staten, zo niet in heel het Westen? 
 Maar de opmerking zegt om nog andere redenen wellicht vooral iets 
over Von der Dunk en andere oudere Nederlanders. Want al was er 
commotie rond Meertens, Campert en Debye, hoe groot was die ei‑
genlijk? Wie wond zich erover op? Waren het niet vooral de media met 
daarachter de mensen die gepokt en gemazeld waren door de Tweede 
Wereldoorlog en dus steeds weer zagen wat zij met zich meedroegen 
terwijl jongeren zich om andere zaken – én andere oorlogen – bekom‑
merden? 
 Hoewel dergelijke vragen nauwelijks te beantwoorden zijn, lijdt het 
geen twijfel dat de affaires uit het eerste decennium van de eenentwin‑
tigste eeuw minder losmaakten dan die van dertig jaar eerder.
 Dit komt niet alleen omdat ze van een andere orde waren – ze gin‑
gen niet over misdadigers als Menten of een vooraanstaand politicus 
als Aantjes maar over gestorven intellectuelen –, dit komt ook omdat 
de sfeer veranderd was, van zwart‑wit naar moreel grijs en feitelijk 
veelkleurig. Bij deze sfeer past ook de uitkomst van de nieuwe affaires. 
In plaats van duidelijk (Menten oorlogsmisdadiger, Aantjes fout) was 
zij complex: helden zouden niet altijd heldhaftig zijn, schoften had‑
den ook een andere kant en slachtoffers konden belangen hebben. Een 
belangrijk gevolg van dit inzicht – en dat is het derde dat opvalt aan de 
affaires Campert, Meertens en Debye – is dat professionals aan de ene 
en publiek c.q. media aan de andere kant, precies zoals Von der Dunk 
opmerkte, in toenemende mate van elkaar begonnen te verschillen. 
Terwijl eerstgenoemden steeds vaker de complexiteit beklemtoonden, 
waren media en publiek vooral gericht op demythologisering, debun-
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king en sensatie, op eenvoud dus. ‘Drie pogingen tot karaktermoord 
binnen twee jaar,’ schreven de eerder genoemde wetenschappers in 
Het Parool,

met als wapen een gerucht op basis van een verklaring uit de tweede 
hand over vermeend wangedrag tussen 1940 en 1945. Inzake de Twee‑
de Wereldoorlog kennen wij Nederlanders alleen ‘goed’ of ‘fout’ – daar‑
tussen ligt niets.

Zo was het dus niet. De onderzoeksrapporten over de drie affaires to‑
nen het. Maar het is waar dat de media de neiging hadden heel wat 
minder genuanceerd te zijn. Dat zegt echter niet alleen iets over de 
wijze waarop de oorlog voortleefde, het zegt ook iets over de media die 
in een tijd van toenemende concurrentie, groeiend nieuwsaanbod en 
veranderende openbaarheid zich, al dan niet terecht, steeds weer ge‑
dwongen zagen ‘spanning en sensatie’ te brengen.

Een andere wereld

Ondertussen ontstond er een wereld die fundamenteel verschilde van 
die van ‘het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog’. In die nieuwe we‑
reld speelden nationale staten, motor van een langdurig tijdperk van 
Europese rivaliteiten, een steeds minder grote rol. Mede hierdoor 
veranderde ook het fenomeen oorlog. In plaats van een strijd tussen 
nationale staten werd oorlog in de eerste plaats een situatie van, zo‑
als het Franse en Engelse begrip (guerre, war) ook aangeeft, chaos of 
verwarring.17 Dit geldt ook de oorlogen waarmee Europa na de Val van 
de Muur in (voormalig) Joegoslavië geconfronteerd werd – om niet te 
spreken van de talloze burger‑ en terreuroorlogen die elders plaats‑
vonden. Zij werden in toenemende mate intrastatelijk, dat wil zeggen 
speelden zich af binnen de grenzen van nationale staten of wat daar‑
voor doorging.18

 Maar dit is niet de enige verandering die, in de beleving van Euro‑
peanen althans, in ieder geval de oorlog in voormalig Joegoslavië met 
zich meebracht. Oorlog kwam hierdoor voor het eerst sinds de Tweede 
Wereldoorlog ook weer nabij. Deze nabijheid werd versterkt door een 
ontwikkeling in de media. Zo kende Nederland tot 1987 twee televisie‑
stations. Beide waren onderdeel van de publieke omroep. Daar kwam 
in 1988 een derde (publieke) en vanaf 1989 een hele reeks (commer‑
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ciële) stations bij. Deze groei was een van de vele tekenen van het ont‑
staan van een veranderend ‘politiek‑publicitair complex’. In dit com‑
plex speelden media een grotere rol dan ooit. Tegelijkertijd en daarmee 
vermoedelijk ook samenhangend veranderden inhoud en intensiteit 
van hun berichten. Ze werden spannender, afwisselender, sneller, ‘hy‑
perig’ om het met een veelgebruikt begrip te zeggen.19 De belangstel‑
ling voor zoiets ‘opwindends’ als oorlog nam hierdoor niet af, integen‑
deel.
 De groeiende belangstelling voor oorlog werd op zijn beurt versterkt 
doordat niet alleen Europa maar heel de wereld ook daadwerkelijk op‑
nieuw bedreigd werd. In ieder geval ervoer men het zo. Zeker na de 
aanslag op het World Trade Centre en het begin van The War on Terror 
vonden op elk continent aanslagen plaats, in Europa onder meer in 
Madrid en Londen. Onvermijdelijk gevolg hiervan was dat de nieuwe 
‘oorlog’ alle aandacht vroeg en de Tweede Wereldoorlog op de achter‑
grond raakte.
 Maar al werd met oorlog minder vanzelfsprekend de Tweede We‑
reldoorlog bedoeld, deze bleef een belangrijk referentiepunt. Sterker 
nog, soms leek het alsof de symbolische betekenis van de Tweede 
Wereldoorlog omgekeerd evenredig was aan de historische. Dat wil 
zeggen: terwijl de gebeurtenissen uit de jaren 1939‑1945 verder in het 
verschiet kwamen te liggen, nam de morele en politieke betekenis er‑
van toe. Dit althans zou je kunnen concluderen uit de reacties op de 
beginnende burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Tot diep in 1992 
heerste daarover vooral verwarring. Veelzeggend in dat verband is de 
oproep van een aantal journalisten van de Volkskrant en het NRC Han-
delsblad op de laatste dag van 1991. Hij was emotioneel, die oproep, 
verontwaardigd ook en sprak van de plicht iets te doen. Waarom dat 
nog niet gebeurd was? De auteurs wisten het wel. Omdat de oorlog 
in Joegoslavië als een primitief soort stammenstrijd en bovendien als 
niet‑bedreigend ervaren werd.

Er is geen identificatie mogelijk met een bepaalde kant in het conflict. 
In het geval van Vietnam was er een gevoel van medeverantwoordelijk‑
heid voor een door ‘het rijke Westen’ gevoerde oorlog tegen een Derde‑
Wereldland. De plaatsing van kruisraketten werd ervaren als een directe 
bedreiging. Nu is er noch identificatie, noch een gevoel van direct ge‑
vaar. De oorlog in Joegoslavië wordt soms gezien als een vorm van treu‑
rige folklore, de Balkan eigen.20
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Maar niet alleen identificatie met, ook interpretatie van het conflict was 
moeilijk. Zoveel landen, al die partijen, er viel nauwelijks een peil op 
te trekken. Oorlog was inderdaad wat het begrip oorspronkelijk sug‑
gereerde: chaos. Deze inschatting veranderde vanaf het moment dat 
de gebeurtenissen in het licht van de Tweede Wereldoorlog werden ge‑
zien. Tekenend hiervoor zijn de beelden die op 5 augustus 1992 door 
een Engelse televisieploeg en enkele Engelse fotografen in een kamp bij 
Trnopolje werden geschoten, met als meest bekende dat van een uitge‑
mergelde man achter prikkeldraad.21 ‘Belsen (19)92’ kopte de Daily Mir-
ror onder die foto en over de gehele breedte van de krant. ‘The picture 
that shames the world’. Vervolgens toonden alle media het beeld. Daar‑
bij werd telkens dezelfde vergelijking gemaakt en klonk alom dezelfde 
verontwaardiging. Opeens wist men hoe de gebeurtenissen geïnterpre‑
teerd dienden te worden – en ook wat de volgende stap diende te zijn. 
Nog op dezelfde dag, 5 augustus, publiceerde Joris Voorhoeve, op dat 
moment directeur van het Instituut Clingendael maar spoedig (1994‑
1998) minister van Defensie en in die functie mede‑verantwoordelijk 
voor het Nederlands optreden in voormalig Joegoslavië, een pleidooi 
voor humanitaire interventie. Interessant is vooral zijn argumentatie:

Het is onvoorstelbaar dat 46 jaar na de volkenmoord op de joden op‑
nieuw in een Europees land stelselmatig een bevolkingsgroep wordt 
verjaagd en afgeslacht, terwijl geen enkele mogendheid of internatio‑
nale organisatie daar paal en perk aan weet te stellen.22

Trouw had in mei nog gesteld dat voormalig Joegoslavië een wespen‑
nest was en dat er om die reden weinig anders overbleef dan machte‑
loze woede – én doormodderen. Maar op 6 augustus schreef de krant 
dat het onaanvaardbaar was ‘dat in Europa dingen gebeuren die aan de 
ergste verschrikkingen van de tweede wereldoorlog doen denken.’ NRC 
Handelsblad maakte eenzelfde omslag. Terwijl het de buitenwacht in 
het voorjaar van 1992 nog machteloos noemde, meende het op 5 au‑
gustus dat er zo snel mogelijk ingegrepen moest worden – ook hier op 
basis van een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. 
‘Net als bij Hitler destijds is geweld het enige dat Milosevic zal stoppen.’ 
Niet dat iedereen het met de vergelijking eens was of dat er geen stem‑
men tegen interventie klonken. Maar de toon was gezet. Het heeft iets 
merkwaardigs, merkte een journalist op die al langer bij het conflict be‑
trokken was en reeds eind december 1991 voor daadkracht had gepleit,



672

dat nooit meer

in ex‑Joegoslavië [wordt] al een jaar gevochten. Er zijn al een jaar gevan‑
genkampen. Er worden al een jaar mensen gefolterd en vermoord en 
steden in puin geschoten... [Maar] men krijgt de indruk dat de mensen‑
rechten pas worden geschonden sinds die Britse televisieploeg toegang 
kreeg tot het kamp Omarska en het woord ‘concentratiekampen’ voor 
het eerst viel.23

Later onderzoek bevestigt de juistheid van deze constatering.24 Aan de 
ernst van de situatie in voormalig Joegoslavië is nooit getwijfeld. Twij‑
fel was er daarentegen wél over de interpretatie en dus ook over de ge‑
eigende reactie. Dat veranderde vanaf het moment dat de vergelijking 
met de Tweede Wereldoorlog werd gemaakt en Serviërs als daders 
(Duitsers) en moslims als slachtoffers (joden) werden voorgesteld. Des 
te wranger dat het enkele jaren later in datzelfde ex‑Joegoslavië en on‑
der ogen van het zo goedbedoelende Nederland tot de eerste massa‑
moord op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog kwam. Het 
bracht heden en verleden even heel dicht bij elkaar.

Levend verleden

Vergelijkingen van de actualiteit met de Tweede Wereldoorlog zijn zo 
oud als de oorlog en in dit boek ook al herhaaldelijk ter sprake geko‑
men. Tijdens de Koude Oorlog, in het bijzonder in de jaren vijftig wer‑
den fascisme en communisme steeds weer op één lijn gesteld. Wie het 
communisme niet bestreed, zou gebeurtenissen als in het jongste ver‑
leden opnieuw over zich afroepen.25 In de jaren zestig, begin zeventig 
was het gebruik van de oorlog vager. Jongeren gebruikten hem te pas 
en te onpas als stok om alles en iedereen te slaan: elke tegenstander 
was ‘een fascist’. Ondertussen werden ouderen vooral dankzij Loe de 
Jong voor het eerst massaal doordrongen van een historisch beeld. Het 
maakte dat zij eerder oog hadden voor de eigenheid van dan voor de 
gelijkenissen met de oorlogsperiode. In de jaren tachtig raakte de ver‑
gelijking opnieuw in zwang: economische crisis, bewapening (kern‑
raketten) en opkomst van extreemrechts werden voorgesteld als een 
terugkeer van gewezen tijden. Vooral het relatieve succes van Hans 
Janmaat en zijn Centrumpartij, later Centrum Democraten zorgde 
voor opwinding, soms zelfs lichte paniek, terwijl vergelijkingen tus‑
sen nsb en Centrumpartij of tussen Janmaat en Mussert steeds vaker 
gemaakt werden.26
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 Nadat extreemrechts in de tweede helft van de jaren tachtig door 
interne ruzies verscheurd en geïsoleerd was geraakt, brachten de jaren 
negentig om te beginnen verwarring. Aan de ene kant zag het er na 
de Val van de Muur namelijk naar uit dat de spoken van het verleden 
bezworen waren. Het communisme was verdwenen, het democratisch 
systeem vond alom ingang en zo goed als heel de wereld leek het wes‑
ters samenlevingsmodel te aanvaarden – ‘het einde van de geschiede‑
nis’ zoals Francis Fukuyama het noemde. Tegelijkertijd verkondigden 
de Nederlandse media voortdurend dat extreemrechts, althans in Ne‑
derland, weinig voorstelde, ‘een klein smeulend vuurtje’ zoals het Rot-
terdams Dagblad eind 1991 kopte en andere kranten in andere bewoor‑
dingen herhaalden.27

 Ondertussen behaalde extreemrechts in omringende landen zoals 
in België met het Vlaams Blok van Filip Dewinter en in Frankrijk met 
het Front National van Jean‑Marie Le Pen ongekende successen. De 
belangrijkste oorzaak hiervan was de zogenoemde vreemdelingen‑
problematiek. Maar terwijl deze in het Nederland van de jaren tachtig 
nog bijna uitsluitend een onderwerp voor extreemrechts was, toonden 
vanaf de jaren negentig ook andere politieke stromingen belangstel‑
ling. Symbolisch voor de verandering is de lezing die Frits Bolkestein 
in september 1991 op de Liberale Internationale in Luzern hield. Hij 
constateerde fundamentele verschillen tussen aan de ene kant de wes‑
terse, christelijke en aan de andere kant de overige, bovenal islamiti‑
sche beschavingen. Om die reden stelde hij dat een toestroom van mi‑
granten uit laatstgenoemde cultuur onoverkomelijke problemen met 
zich meebracht. Tegelijkertijd betoogde hij met verwijzing naar een 
vroeg (1979) maar zo goed als vergeten rapport van de Wetenschap‑
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat de westerse cultuur op cruci‑
ale punten – scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, 
verdraagzaamheid, discriminatie – geen compromissen kon sluiten. 
Haar stond ‘geen andere keus open dan de verworvenheden van onze 
cultuur te verdedigen tegen andersluidende aanspraken in.’28

 Bolkestein hield een liberaal pleidooi, benoemde het probleem en 
bepleitte debat. Maar onbedoeld maakte hij de weg vrij voor personen 
en partijen die minder tolerant waren. ‘Bolkestein heeft onze partij ac‑
ceptabeler gemaakt,’ verkondigde Hans Janmaat eind 1992 dan ook 
in De Groene Amsterdammer.29 Al lijkt dit wat veel gezegd, juist is wel 
dat de ook door Bolkestein opgemerkte botsing tussen autochtonen 
en allochtonen in de loop van de jaren negentig een van de belangrijk‑
ste maatschappelijke thema’s werd. Dit had onder meer tot gevolg dat 
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de Centrumdemocraten drie zetels in de Kamer behaalden, het aan‑
tal geweldsincidenten toenam en alom extreemrechtse beweginkjes 
ontstonden.30 Dit op zijn beurt was voor een groeiend aantal Neder‑
landers, onder wie ondergetekende,31 reden zich zorgen te maken. De 
vergelijking met toen speelde daarbij een cruciale rol.
 De laat twintigste‑eeuwse neiging actualiteit en wereldoorlog met 
elkaar in verband te brengen werd versterkt door de centrale positie 
van de Shoah. De Tweede Wereldoorlog zou niet louter een strijd tus‑
sen goed en fout zijn geweest, hij was het decor van een massamoord. 
Terwijl de klemtoon in het ene geval (oorlog) op de overwinning van 
het goede kon liggen, was in het andere geval (genocide) sprake van 
onherstelbare schade, onuitwisbare schande en een niet in te lossen 
schuld. Schade, schande en schuld werden door de spectaculaire ont‑
hullingen over banken, overheden en vooraanstaande figuren in de ja‑
ren negentig nog eens extra ingewreven. Het vergeten van de oorlog 
bleek temeer moeilijk omdat het fenomeen oorlog na de Val van de 
Muur opnieuw pijnlijk dichtbij kwam. In Europa werd voor het eerst 
sinds de Tweede Wereldoorlog weer gevochten en de belangrijkste mi‑
litaire macht ter wereld, de Verenigde Staten, stuurde voor het eerst 
sinds Vietnam weer troepen de wereld in, naar Koeweit, Afghanistan 
en Irak. Ze werden hierin door bondgenoten gevolgd. Ook hierdoor 
was het onvermijdelijk dat de laatste grote oorlog opnieuw ter sprake 
kwam.
 Tot slot is er nog een vierde en, hoewel vage, misschien wel be‑
langrijkste verklaring voor de in de jaren negentig dominante neiging 
steeds weer de Tweede Wereldoorlog te noemen, niet als historisch 
fenomeen maar als symbool of referentiepunt: dat temidden van alle 
beroering na de Val van de Muur het kompas verloren dreigde te gaan. 
De Tweede Wereldoorlog met z’n simpele boodschap van een ‘dat 
nooit meer’ bezat een dergelijk kompas nog wel.32

Kosovo & de Tweede Wereldoorlog

De vergelijking tussen de Tweede Wereldoorlog en de actualiteit is (zo‑
als de meeste historische vergelijkingen) veelal een intellectuele truc, 
een poging met gebruikmaking van het verleden een standpunt te be‑
pleiten of een tegenstander monddood te maken. Een vorm van instru‑
mentele geschiedenis dus, door ethicus Leo Strauss in 1953 reductio ad 
Hitlerum genoemd, sinds 1990 bekend als de Wet van Godwin – die 
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zegt dat naarmate een discussie langer duurt de waarschijnlijkheid van 
een verwijzing naar de nazi’s of Hitler toeneemt.33 Het gaat om het he‑
den. De historische verwijzing zegt in dergelijke gevallen meestal dan 
ook meer over de maatschappelijke betekenis van de maat (in dit geval 
de Tweede Wereldoorlog) en het intellectueel onvermogen dan wel de 
retorische capaciteit van de spreker dan over de eigenschappen van de 
aangeduide persoon of zaak. Waarmee overigens allerminst gezegd is 
dat zo’n vergelijking niet oprecht gemeend, zelfs niet dat zij onjuist zou 
zijn. Een aardige illustratie van een oprechte vergelijking spreekt uit de 
bemoeienissen van Madeleine Albright met Kosovo in 1999. De toen‑
malige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken voelde zich ook 
om persoonlijke redenen nauw bij de gebeurtenissen betrokken. Zij 
was in 1937 ter wereld gekomen in het land dat een jaar na haar geboor‑
te door het verdrag van München eerst uiteenviel en vervolgens gean‑
nexeerd werd (Tsjecho‑Slowakije). Albrights vader, een diplomaat aan 
de zijde van de anti‑Hitlerianen (Edvard Beneš), kon daarop niet anders 
dan uitwijken. Hoewel het gezin na de oorlog terugkeerde, zag het zich 
enkele jaren later, na de Russische inval van 1948, opnieuw gedwon‑
gen te vertrekken. Dit keer ging de reis richting Verenigde Staten waar 
Albright veramerikaniseerde en na een lange omweg in de politiek be‑
landde. In 1993 werd zij Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde 
Naties en raakte in die hoedanigheid nauw betrokken bij de genocides 
in Rwanda en voormalig Joegoslavië. Maar terwijl zij in het ene geval 
de neiging had voorzichtig, volgens sommigen té voorzichtig,34 op te 
treden, ging zij in het andere eerder (te?) voortvarend te werk.
 De verklaring hiervoor is niet alleen haar Europese komaf maar ook 
dat Albright precies in deze jaren ontdekte dat ze joods was en drie van 
haar grootouders in vernietigingskampen had verloren. Haar ouders 
hadden dat tot stomme verbazing van Albright zelf en ongeloof van 
de omgeving altijd verzwegen.35 De betekenis van een en ander bleek 
vanaf het moment dat de vrouw het tot minister van Buitenlandse Za‑
ken bracht en in die hoedanigheid met de gebeurtenissen in Kosovo 
werd geconfronteerd. Al gaat het te ver te zeggen dat de oorlog in dat 
land ‘Madeleine’s War’ was, zoals de media in navolging van Time Ma-
gazine keer op keer verkondigden, het lijdt geen twijfel dat Albright 
met haar schimmen van het verleden in de beeldvorming van en be‑
slissing tot die oorlog een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Om het 
in de woorden van Bill Clinton te zeggen: ‘Thank you for being able to 
redeem the lessons of your life story by standing up for the freedom of 
the people in the Balkans.’36
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 Ook in Nederland maakte de vergelijking Kosovo‑Tweede Wereld‑
oorlog – niet alleen door toedoen van Albright overigens – furore. Zo 
gebruikte Joris Voorhoeve (nu weer minister af) kort na het begin van 
de navo‑bombardementen het begrip Endlösung. ‘Er is een holocaust 
aan de gang in het hart van Europa,’ zei hij. ‘Over tien dagen is Kosovo 
leeg. Vele tienduizenden mensen zijn al omgekomen. Er vinden mas‑
saexecuties plaats.’37

 Opmerkelijk verder is dat de historische vergelijking (net zoals die 
enkele jaren later naar aanleiding van de aanval op Irak)38 geliefd was 
bij mensen uit het zogenaamd ‘vreedzame kamp’, bij groene politici 
als Farah Karimi, Mient Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad 
en ex‑Kabouter Roel van Duijn. Vandaar hun steeds weer herhaalde 
pleidooien voor krachtig ingrijpen. Karimi sprak, vermoedelijk zonder 
zich bewust te zijn van de bron van haar uitdrukking (Joseph Goebbels 
namelijk), zelfs van de noodzaak van een ‘totale oorlog’.39

Fortuyn als Mussolini

Een andere, niet minder problematische vergelijking tussen oorlog en 
actualiteit was de geregeld herhaalde poging de flamboyante populist 
Pim Fortuyn met fascisme in verband te brengen. Voor zover te achter‑
halen was dichter, criminoloog en gemeenteraadslid Manuel Kneep‑
kens de eerste die dat deed. Kneepkens, geboren in 1942, politiek links 
en actief in de Rotterdamse politiek, was een kenmerkend vertegen‑
woordiger van de groepering waarmee Fortuyn het niet kon vinden 
en op het hoogtepunt van zijn succes, eind 2001, begin 2002, tijdelijk 
ook de vloer mee aanveegde. Maar de geslagenen sloegen terug, onder 
meer door onomwonden te beweren dat de man en Mussolini van het‑
zelfde laken een pak waren. Beiden werden geïnspireerd door Nietz‑
sches adagium dat de sterkeren het voor het zeggen moesten hebben. 
Ook zou Fortuyn net zo handig als zijn voorganger gebruik weten te 
maken van onderbuikgevoelens. ‘Zoals Fortuyn de angst voor de islam 
uitbuit, zo profiteerde Mussolini, en later ook Berlusconi, van de vrees 
voor het communisme.’ Kneepkens zag zelfs een uiterlijke gelijkenis. 
‘Wie schoor zijn haar ook af? Precies: Mussolini. Fortuyn wil zelfs op 
hem lijken.’40 Deze vergelijking, gemaakt in november 2001 en dus 
kort nadat Fortuyn als lijsttrekker van Leefbaar Nederland én Leefbaar 
Rotterdam was verkozen, maakte furore vanaf het moment dat de man 
de Nederlandse politiek op stelten zette – de maanden vóór zijn dood 
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dus. Over de gevolgen van de vergelijking zou daarna nog lang en veel 
gesproken worden. Was Fortuyn dermate gedemoniseerd dat het hem 
’t leven kostte? Welke rol had de verwijzing naar de Tweede Wereld‑
oorlog gespeeld?
 Volgens de advocaten Gerard Spong en Oscar Hammerstein luidde 
het antwoord op de eerste vraag ‘ja’ en op de tweede ‘groot’. Een week 
na de moord deden zij aangifte tegen een aantal Nederlanders die op 
een of andere manier maar vooral met gebruikmaking van Tweede‑
Wereldoorlogsymboliek (‘Hitler, Himmler, Eichmann, Mussert, Mus‑
solini, kortom alle hoge pieten uit het nazirijk’)41 haat tegen Fortuyn 
hadden gezaaid en daarmee zijn dood op hun geweten zouden heb‑
ben. De klacht werd overigens niet ontvankelijk verklaard, met als ge‑
volg onder meer dat Fortuyns politieke opvolger Geert Wilders enkele 
jaren later zonder problemen vergelijkbare verwijten gemaakt konden 
worden.42

 
Fortuyn vergeleken (in vijf landelijke kranten tussen 20 aug. 2001 en 6 mei 2002)43

Saddam als Hitler

In 2003, om uit de lange reeks historische analogieën nog een voor‑
beeld te geven, werd de Iraakse dictator Saddam Hussein met de oor‑
log, in het bijzonder met Hitler in verband gebracht. Een opmerkelijk 
artikel in dit verband publiceerde Henk Hofland eind februari van ge‑
noemd jaar in NRC Handelsblad. ‘In de steeg naar de oorlog’ noemde 
hij het.

Als nu wordt besloten de wapeninspecteurs opnieuw meer tijd te ge‑
ven... dan is daarmee de weg naar appeasement geopend. De dictator 
triomfeert en het Westen gaat een nieuw München tegemoet.

Maar dat zal niet gebeuren, vervolgde Hofland. We zijn al te ver. We 
willen geen München.44 ‘Adolf ging ook niet weg door te vragen’, 
kopte de Haagsche Courant op de dag dat de Amerikaanse invasie be‑

 Fortuyn Mussolini Hitler Mussert Le Pen Haider Dewinter Fascist rascist

Kop 628 2 1 0 0 1 2 0 0

Opening 1762 8 6 1 24 17 15 5 8

Tekst 3219 38 36 9 95 77 48 30 55
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gon. De krant maakte een rondgang langs de plaatselijke elite om de 
stemming te peilen en ontdekte dat de voorstanders van oorlog een 
stevige vergelijking niet uit de weg gingen. ‘Als we het nu over Hitler 
hebben, zeggen we ook: “Hadden we maar in 1933 al ingegrepen”,’ 
vertelde schrijfster Helga Ruebsamen. Ze steunde de Amerikanen ‘on‑
voorwaardelijk... Ze hebben me bevrijd, aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog.’ Dichter Bart Chabot maakte eveneens een vergelijking 
tussen Saddam en Hitler. En passant gooide hij ook nog Milosevic op 
de hoop. ‘Je ziet bepaalde patronen bij zulke mensen.’ Dat Chabot en 
Ruebsamen lang niet de enigen waren die zo dachten, wordt geïllus‑
treerd door een reportage over een school in Breda waar de leraar ge‑
schiedenis en maatschappijleer aan de vooravond van de Amerikaanse 
inval op verzoek van de Turkse (Koerdische) leerlingen veel aandacht 
aan de actualiteit besteedde. ‘In mijn lessen vergelijk ik Saddam Hus‑
sein met dictators als Hitler en Milosevic,’ zei hij tot een journalist.45 
‘Net als zestig jaar geleden’ kopte het Brabants Dagblad kort na de 
Amerikaanse aanval.

Zestig jaar geleden hadden we het over Hitler, Goebbels, SS, Gestapo 
en concentratiekampen. Nu is het Saddam Hussein, Al‑Sahhaf , Re‑
publikeinse Garde, Fedaye en Saddam en de gasaanval op Koerden in 
Halabja. Koeweit en Iran als Lebensraum. Gelukkig zijn het opnieuw 
twee democratische landen, de Verenigde Staten en Engeland, die de 
wapens heldhaftig opnemen en een volk bevrijden van dictatuur en on‑
derdrukking.46

Enzovoort.47 De vergelijking Saddam‑Hitler werd net zoals die van Mi‑
losevic‑Hitler of Kosovo‑Holocaust vanuit Washington overigens na‑
drukkelijk georkestreerd. Zo liet het Amerikaanse ministerie van De‑
fensie temidden van de vijandelijkheden weten dat men goed diende te 
beseffen dat de ergste tiran uit de geschiedenis van de mensheid niet 
Hitler of Stalin maar Saddam Hussein was. Velen, onder wie Elie Wie‑
sel stemden er van harte mee in.48 Slechts een enkeling, in Nederland 
Maarten van Rossem onder meer, trok zich bij zoveel onnozelheid de 
haren uit het hoofd en hield geheel in tegenstelling tot wat je van een 
historicus zou verwachten bijna een pleidooi voor onwetendheid: ‘Beter 
geen historische kennis dan gebrekkige historische kennis.’49
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Immigratie & deportatie

Ook in verband met de migratiepolitiek werd in het Nederland van het 
begin van de eenentwintigste eeuw veelvuldig en graag naar de oor‑
log en het voorspel daarvan verwezen. In mei 2003 werd vvd’ster Rita 
Verdonk in het tweede kabinet‑Balkenende verantwoordelijk voor het 
migratie‑ en integratiebeleid. Zij bepleitte een harde lijn en kwam zelfs 
met het voor Nederlandse begrippen boude plan uitgeprocedeerde 
asielzoekers uit te zetten. Hierop volgde een felle reactie van onder 
anderen Jan Pronk, op dat moment voorzitter van de Vluchtelingen‑
organisaties Nederland. Hij hanteerde voor het beleid van Verdonk de 
geladen term deportatie. Verdonk reageerde woedend en weigerde elk 
contact. Pas nadat Pronk zijn excuses had gemaakt, zo liet ze weten, 
zou zij hem opnieuw als gesprekspartner aanvaarden.
 Hiermee was het conflict geboren en werd in alle media uitvoerig 
over de vergelijking tussen joden in de periode van de Tweede We‑
reldoorlog en asielzoekers in het Nederland van het begin van de een‑
entwintigste eeuw gedebatteerd. Ondertussen werd die vergelijking 
telkens weer gemaakt, door Christen‑Unie‑politica Tineke Huizinga, 
schrijver Geert Mak, PvdA‑icoon Klaas de Vries, zijn liberale evenknie 
Hans Dijkstal en televisiemaker Ad van Liempt. Zo had laatstgenoem‑
de in 2002 een boek over jodenjagers gepubliceerd. In oktober 2006 
ging hij zover het nieuwe oppakbeleid (waarbij politiemannen een 
extraatje kregen voor effectief optreden) met toenmalige praktijken te 
vergelijken. Natuurlijk waren er verschillen, aldus Van Liempt, maar 
overeenkomsten waren er ook. Want de volgende stap lag voor de hand:

de illegalenjacht privatiseren en uitbesteden aan civiele organisaties in 
de veiligheidssfeer. Sorry voor de vergelijking, maar dat gebeurde in 
1943 ook.
De Colonne Henneicke arresteerde toen ongeveer 8500 joden in zes 
maanden – ook voor deze jodenjagers gold het premiesysteem. Met het 
inzetten van een nieuwe, gespecialiseerde dienst moet die ‘target’ van 
twaalfduizend illegalen per jaar gemakkelijk haalbaar zijn. Zou minis‑
ter Verdonk deze geschiedenis kennen?

Het verwijt verscheen naar aanleiding van de Schipholbrand eind 
2005 ook op straat, onder meer in de vorm van een poster van Reisbu‑
reau Rita. Het toonde mensen achter prikkeldraad, met daaronder de 
termen Arrestatie, Deportatie, Crematie. 50
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Vergelijken: ongewenst maar onvermijdelijk

Wetenschappers van velerlei kunne, politici, journalisten, activisten 
en vele anderen schrikken voor historische vergelijkingen niet terug. 
Historici over het algemeen wel. ‘In abstracto kun je alles met alles 
vergelijken,’ verkondigde ideeënhistoricus Frank Ankersmit naar aan‑
leiding van de commotie rond het migratiebeleid van Verdonk.

Het is alleen de vraag of de vergelijking zinvol is. Als je Europa met de 
kleur groen vergelijkt, dan is dat niet zinvol. Als je Europa met de Ver‑
enigde Staten vergelijkt, dan kan dat wel nuttige inzichten opleveren.

Kan, inderdaad. Alles kan inderdaad met alles vergeleken worden. 
Maar taalkundige, culturele of politieke conventies bepalen of zo’n ver‑
gelijking aanslaat.
 Hoe ver het misverstand kan gaan, ontdekte dezelfde Ankersmit 
toen hij op basis van een discussie over Shoah en moderniteit stelde 
dat het mogelijk is ‘een paar zinnige vergelijkingen’ te maken tussen 
bio‑industrie en concentratiekamp. Daarop kreeg hij uit sommige 
joodse kringen te horen dat zijn vergelijking van joden met varkens 
schandalig was. Ankersmit was verbijsterd. Dat had hij natuurlijk in 
het geheel niet bedoeld. Maar het was niet de enige keer dat zijn woor‑
den verkeerd vielen. Zo vroeg hij zich in een opiniestuk in de Volkskrant 
af wat er zou gebeuren als Palestijnen besloten collectief een jodenster 
te dragen. ‘Zou dat misschien de schok van herkenning brengen die 
zo nodig is?’ De verwijzing werd hem niet in dank afgenomen. ‘Mis‑
schien wel een beetje naïef,’ erkende hij naderhand.51

 Toch was die ‘naïveteit’ in zekere zin ook opzettelijk. Een verwijzing 
of vergelijking heeft vaak een provocerende functie. Niet inzicht maar 
actie is het doel. Vandaar dat Maarten van Rossem met zijn ‘nihilisti‑
sche destructiedrift’ bij sommigen steeds weer woede opwekt. Door 
zijn voortdurend gerelativeer en weerzin tegen elke vorm van vergelij‑
king zou hij heden en verleden volstrekt onbegrijpelijk maken, een on‑
afzienbare archipel van onsamenhangende momenten. ‘In de praktijk 
moeten mensen enige ordening aanbrengen, anders kunnen ze niet 
overleven,’ schreef een van degenen die zich ergerde. Vergelijken, zo 
beweerde hij, is een vorm van ordening.

De geschiedenis is een proces van eliminatie, en in uitzonderlijke geval‑
len – Hitler bijvoorbeeld – leren we hoe het niet moet. De Duitse dicta‑
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tor mag met recht onvergetelijk worden genoemd, en is daarom... voor 
eeuwig onder ons. Dankzij Hitler hebben we enige houvast.52

Is zogenoemd ‘performatief taalgebruik’ in zekere zin dus onvermij‑
delijk en in sommige gevallen goed – voor het debat, de duidelijkheid 
of de constatering van een tendens –, onmiskenbaar slecht is het wan‑
neer een historische vergelijking tot onjuiste waarneming, verdraaiing 
of miskenning van feiten leidt. Ook dat gebeurt, voortdurend zelfs, om 
niet te zeggen dat een dergelijke misvorming aan het fenomeen verge‑
lijking welhaast inherent is. Zo werd de moord op Kevin Duinmeijer 
in 1983 volledig in het kader van herlevend racisme/fascisme gezien. 
Recent onderzoek toont echter dat dit op zijn minst deels onjuist is. 
Al was de moordenaar een skinhead (overigens ook de zoon van een 
joodse vader wiens hele familie uitgemoord was, het verwarrende feit 
werd in de media verzwegen, het paste niet bij de vergelijking), latere 
kennis leert dat de misdaad ook of welicht zelfs grotendeels het resul‑
taat was van toeval, onhandigheid en puberaal gedoe.53 Maar misvor‑
ming ten gevolge of omwille van de vergelijking kan nog erger. Zo 
kwam begin jaren negentig het bericht in de pers dat Servische artsen 
bij Bosnische vrouwen embryo’s van een hond hadden ingebracht. Het 
bericht was afkomstig van een Duits lid van de Bundestag. De man 
(Stefan Schwarz) had iets te veel Mengele gelezen en slikte het bericht 
na een paar dagen weer in. Maar de vergelijking was gemaakt. Enkele 
jaren eerder, tijdens de Eerste Golfoorlog, liet het Amerikaanse Simon 
Wiesenthal Centrum weten dat er in Irak gaskamers werden gebouwd. 
Het bericht was het resultaat van dezelfde onbeholpen logica: Saddam 
Hussein = Hitler, Hitler = genocide door middel van vergassing en 
dus bouwt Saddam Hussein gaskamers. Met deze ontsporingen zijn 
we bij het laatste thema van dit boek, het thema ook dat naarmate de 
Tweede Wereldoorlog minder herinneringen oproept welhaast zeker 
aan belang zal winnen: de pogingen van de professionals, onder wie 
in de eerste plaats historici, de gebeurtenissen in de juiste context te 
plaatsen.
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Voorbij goed en fout?
Professionele pogingen tot afstand 
van het heersend beeld

In april 1988 publiceerde Loe de Jong het twaalfde en laatste deel van 
zijn grote werk, de epiloog. Hij begon deze met een persoonlijke herin‑
nering, maakte vervolgens van enkele cruciale thema’s de balans op 
en besloot met een paar algemene vragen – vier om precies te zijn. Ze 
gingen over:

•	 	de	houding	van	de	Nederlandse	bevolking	tegenover	de	bezetter;
•	 	de	betekenis	van	Wilhelmina;
•	 	de	gevolgen	van	de	oorlog	voor	de	Nederlandse	samenleving;
•	 	de	plek	van	de	oorlog	in	het	geheel	van	de	Nederlandse	geschiedenis.

Vooral de laatste twee, nauw aan elkaar verwante vragen lijken in Het 
Koninkrijk enigszins te misstaan, de andere twee behoren tot de pijlers 
van het werk. De Jong is immers een verteller, zijn werk het epos van 
een tijdgenoot. Zo’n tijdgenoot ontbreekt het per definitie aan afstand 
en dus aan de belangrijkste voorwaarde voor duiding (wat iets anders 
is dan verwoording) van historische gebeurtenissen.
 Niettemin deed De Jong een poging. Niet alleen omdat hij zich rea‑
liseerde dat zijn verhaal een kader behoefde, ook omdat de afstand tot 
de oorlog ook bij hem groeide. Tegelijkertijd realiseerde hij zich dat zij 
in zijn geval altijd onvoldoende zou zijn. ‘Latere generaties zullen aan 
de hier beschreven jaren 1939‑1945 vragen stellen die wij thans niet 
eens kunnen bevroeden,’ klonk het al in deel 1 van Het Koninkrijk. Een 
kleine twintig jaar later, bij het schrijven van deel 12, was De Jong zich 
van deze subjectiviteit nog sterker bewust. Een van de redenen daarvan 
is dat hij ondertussen ook zelf geschiedenis was geworden. Dat werd 
duidelijk toen Jan Bank en Hans Blom in 1983 hun aantreedredes aan 
de oorlogsgeschiedschrijving en dus deels aan het werk van De Jong 
wijdden. Daarbij verwezen beiden naar een lezing die de Amsterdam‑
se historicus Jan Romein tijdens de oorlog voor een groep Delftse stu‑
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denten had gehouden. Daarin had hij verschillende fases in de beeld‑
vorming van de Tachtigjarige Oorlog benoemd. Als laatste die van de 
verwetenschappelijking. ‘Zij geeft noch verhaal noch voorstelling, en 
in plaats van het synthetisch begrip komt het analytisch inzicht.’1 De 
Jong was daaraan volgens zowel Bank als Blom nog niet toe, kon daar‑
aan niet toe zijn. Getuige een verzuchting aan het begin van deel 12 
erkende hij dat ook.
  

Hoe is mijn leven, hoe is dat van ongeteld velen door de oorlog gete‑
kend! Veertig jaar ligt die oorlog achter ons. De wereld is veranderd. 
Nederland is veranderd. Maar gevoelens veranderen niet en het is alsof 
de katastrofe zich gisteren voltrok.2

Het was een gevoel dat de meeste Nederlanders – bijna zeventig pro‑
cent van de toenmalige bevolking was ná 1940 geboren –3 onmoge‑
lijk konden delen. Het Koninkrijk was een tijdsbeeld ‘waarin alleen de 
tijdgenoot zichzelf helemaal zal herkennen.’ Aldus had een van De 
Jongs mildste critici, journalist, schrijver en Multatulikenner Paul van 
’t Veer, jaren eerder opgemerkt.4 ‘Ik ben het hier geheel mee eens,’ 
reageerde De Jong,
 

en ik heb mij ook geen ander doel gesteld. Trouwens in de gehele kring 
van onze instelling bestond al van 1945 af de overtuiging dat de genera‑
tie die de tweede wereldoorlog doorstond, de opdracht had ‘haar’ beeld 
vast te leggen. Van ‘herkenning’ kan natuurlijk alleen maar sprake zijn 
bij tijdgenoten.5

Het verklaart de behoefte aan het slot van Het Koninkrijk toch enigszins 
aan dat tijdgebonden beeld te ontstijgen en vragen te stellen die min‑
der met herkenning dan met begrip te maken hadden – analytische 
vragen. Maar welke waren de juiste? En wat waren de antwoorden?

Breuk of continuïteit

Wat betreft de derde en vierde door De Jong gestelde vragen – over 
de gevolgen en de plek van de oorlog in de Nederlandse samenleving 
– was zijn belangrijkste conclusie dat de jaren 1939‑1945 niet alleen 
subjectief (als herinnering) maar ook objectief (als historische ge‑
beurtenis) een cesuur hadden betekend. De internationale positie van 
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Nederland was erdoor veranderd, schrijft hij, en de principes van de 
moderne samenleving waren erdoor scherp gesteld. De dekolonisatie 
was versneld. De sociale welvaartsstaat (de term is van De Jong) was 
dankzij de oorlog sneller verwerkelijkt. Het jodendom, ook dat van Ne‑
derland, was in een andere fase beland. De democratie had zich ver‑
sterkt. Voorheen gescheiden bevolkingsgroepen (katholieken en soci‑
aaldemocraten, kerkelijken en onkerkelijken) hadden toenadering tot 
elkaar gezocht en maatschappelijke instituties waaronder in de eerste 
plaats het koningshuis hadden zich beter in de samenleving veran‑
kerd. Weliswaar voegt De Jong in een tussenzinnetje toe dat de oorlog 
op andere gebieden geen breuk had betekend maar omdat hij dit niet 
uitwerkt, beklijft het niet en wekt eerder de indruk uit overweging dan 
uit overtuiging geschreven te zijn. Bovendien is heel Het Koninkrijk 
doordrongen van de gedachte dat de oorlog een gat in de vaderlandse 
geschiedenis had geslagen. Het zou vreemd zijn als de auteur aan het 
eind van zijn werk opeens anders had beweerd.
 Toch waren er die hier anders over dachten. Kort na de oorlog was 
in kringen van teleurgestelde illegalen en doorbraakidealisten, door 
mannen als J.B. Charles en Henk van Randwijk onder meer, beweerd 
dat de oorlog geen breuk had betekend. Deze gedachte was in de jaren 
zestig en zeventig uitgewerkt door een generatie die al dan niet met 
overdrijving constateerde dat tal van mechanismen die vóór en tijdens 
de oorlog werkzaam waren geweest, in hun tijd nog altijd actief waren. 
Jan Rogier was van deze kritische jongeren de meest gedrevene maar 
Han Lammers en Renate Rubinstein beweerden in zekere zin hetzelf‑
de. Het was het uitgangspunt van het essay Tegels lichten van Henk 
Hofland en van de documentaire die hij in 1974 met Hans Keller en 
Hans Verhagen maakte. In gemitigeerde vorm drongen de denkbeel‑
den vervolgens ook tot de universiteit door. Zo publiceerde Hans Blom 
in 1977 een artikel waarin hij stelde dat het veelgebruikte beeld van een 
tijdperk vóór en na de oorlog een breuk suggereerde die er in feite niet 
was geweest. Op tal van gebieden (demografie, economie, sociaal en 
politiek) waren de structuren door de oorlog volgens hem hoogstens 
bewogen. Aangetast waren ze niet. De breuk was vooral een kwestie 
van beleving.6

 Dit artikel was de opmaat van hetgeen dezelfde historicus in de jaren 
hierna, onder meer in genoemde oratie, herhaaldelijk betoogde en wat 
op den duur, eerst onder vakgenoten, later in ruimere kring, ook vrij al‑
gemeen aanvaard of op zijn minst uitgangspunt van verder onderzoek 
werd. Om te beginnen dat de geschiedenis van de oorlog gedurende 
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lange tijd in de schaduw van de Bijzondere Rechtspleging had gestaan 
en dat dit een helder zicht op de gebeurtenissen belemmerde. Waarde‑
oordelen, in dit verband veelal het ‘goed‑foutperspectief’ genoemd, en 
kennis stonden immers haaks op elkaar.

Slechts wanneer men ervan uitgaat dat de geschiedwetenschap niet tot 
inzicht in het historisch proces, maar tot stichting en vermaning... of 
tot morele zelfbevrediging van de historicus dient te leiden, krijgt het 
uitspreken van waardeoordelen een functie.7

Aldus citeerde Blom collega Maarten Brands. Jaren later, vermoedelijk 
grotendeels onder invloed van de toenemende aandacht voor de Sho‑
ah, bleek het allemaal toch iets ingewikkelder te liggen. Het volgende 
punt dat Blom beklemtoonde, lag in het verlengde hiervan en greep 
ook terug op het uitgangspunt, de continuïteit tussen voor‑ en naoor‑
log. Door de klemtoon op collaboratie en verzet te leggen waren de 
jaren ’40‑’45 onvermijdelijk ‘los’ komen te staan. Dergelijke fenome‑
nen hadden vóór en na de oorlog immers niet bestaan. Maar wat zou 
er gebeuren als men de houding van de bevolking vanuit een breder 
perspectief onderzocht en oog had voor de posities tussen de uitersten? 
In dat verband introduceerde Blom opnieuw een fenomeen dat in de 
jaren vijftig, veelal zonder dat het met zoveel woorden werd genoemd, 
algemeen bekend en ook in ruime kring geaccepteerd was: accommo‑
datie, de moeizame aanvaarding van het kleine kwaad om het grotere 
kwaad te vermijden of de niet minder moeizame poging je zo te ver‑
zetten dat het niet in het oog viel – met hierbij alle gevaren van de 
glijdende schaal. Aandacht voor deze lastige positie, aldus Blom, zou 
niet alleen ander licht werpen op de oorlogsgeschiedenis maar ook op 
de plek van de oorlog in het geheel van de Nederlandse geschiedenis. 
Continuïteit zou vanuit een ‘normaal’ verschijnsel als accommodatie 
immers eenvoudiger te begrijpen zijn dan vanuit uitzonderlijkheden 
als collaboratie en verzet. Tot slot opperde Blom nog een vierde punt, 
namelijk dat het de moeite waard kon zijn de oorlogsgeschiedenis in‑
ternationaal te bekijken. Ondanks het feit dat altijd weer gesproken 
wordt van een wereldoorlog werd de oorlog, het militaire aspect uit‑
gezonderd, veelal als een Nederlandse zaak gezien. Op bepaalde ter‑
reinen, de jodenvervolging bijvoorbeeld, was dat beslist onjuist. Bo‑
vendien konden vergelijkingen nuttig zijn. Zo de vraag naar het aantal 
omgekomen joden. Waarom was dat in Nederland zoveel groter dan in 
andere (West‑)Europese landen?
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Normalisering

De vier door Hans Blom genoemde punten – continuïteit, moreel per‑
spectief, accommodatie en internationalisering – hebben ‘normalise‑
ring’ als noemer. Voor de generatie van Loe de Jong, opgegroeid in een 
land dat gekenmerkt was door rust en veiligheid, had de oorlog een 
ongekende schok betekend.8 Die schok had gemaakt dat men, aldus 
de kritiek van een jongere generatie, in een klassieke historiografische 
valkuil was getrapt: men had de eigen tijd belangrijker gemaakt dan zij 
in feite was en op den duur ook zou blijken te zijn. In dit verband bete‑
kenisvol is dat Blom in zijn inaugurele rede nadrukkelijk verwees naar 
het zogenoemde Bayern-Projekt, een groots opgezet Duits onderzoek 
naar het dagelijks leven ten tijde van het nationaalsocialisme. Achter‑
grond hiervan was het verlangen de geschiedschrijving van de jaren 
1933‑1945 niet langer uitsluitend in het licht van dictatuur, vervolging 
en verzet maar ook als een ‘gewone’ tijd te bezien, dat wil zeggen een 
periode waarin mensen doen wat ze gewoonlijk doen: (door)leven.9 De 
grote man achter deze onderneming, Martin Broszat, publiceerde kort 
nadat Blom zijn betoog had gehouden precies over deze zelfde poging 
tot ‘normalisering’ een belangrijk artikel, getiteld ‘Plädoyer für eine 
Historisierung des Nationalsozialismus’. ‘Aus der Geschichte der na‑
tionalsozialistischen Diktatur ist noch keine Geschichte der national‑
sozialistischen Zeit geworden.’ Een dergelijke ‘gewone’ geschiedenis 
was volgens Broszat temeer nodig omdat voorkomen moest worden 
dat een cruciaal deel van de Duitse geschiedenis, de periode van het 
nazisme, uitgroeide tot een gat in de tijd. Dat was zij niet en kon zij ook 
niet zijn. Het nazisme was niet uit de lucht komen vallen. Het was een 
gebeurtenis te midden van andere, onderdeel van het Duitse verleden 
en juist daarom moest het tijdperk ervan onderworpen worden ‘aan 
dezelfde genuanceerde, toegepaste historische werkwijze als andere 
historische perioden’.10

 Het pleidooi van Broszat zou vermoedelijk slechts in kleine kring 
opgemerkt zijn als het niet kort na publicatie geassocieerd was met 
andere, meer politiek getinte betogen, in de eerste plaats dat van de 
conservatieve fascismekenner Ernst Nolte. In lijn met de op dat mo‑
ment alomtegenwoordige en in Duitsland door Helmut Kohl gesym‑
boliseerde reactie op ‘de linkse jaren zestig en zeventig’ publiceerde hij 
in juni 1986 een artikel met de provocatieve titel ‘Vergangenheit, die 
nicht vergehen will’. Hierin probeerde Nolte het nazisme in context te 
plaatsen. Dat deed hij niet voor het eerst,11 nieuw was echter wel de wij‑
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ze waarop hij dat deed, namelijk door de Shoah niets minder dan een 
imitatie van de Goelag te noemen. Hiermee gaf hij de welhaast versle‑
ten totalitarisme‑these nieuwe inhoud. Maar Nolte ging nog verder en 
suggereerde – hij hield een slag om de arm – dat er tussen de daden 
van de nazi’s en die van de communisten ook een causaal verband lag. 
Waren de nazi’s wellicht tot vernietiging overgegaan, zo vroeg hij zich 
af, omdat de communisten vóór hen hetzelfde hadden gedaan? ‘Rührte 
Auschwitz vielleicht in seinen Ursprüngen aus einer Vergangenheit 
her, die nicht vergehen wollte?’12

 Het grootste probleem was nog niet de (on)houdbaarheid van deze 
stelling. Het grootste probleem was dat Nolte het nazisme op deze wij‑
ze verontschuldigde (de ware schuldigen zouden immers de commu‑
nisten zijn) en daarmee de angel uit de Duitse geschiedenis haalde. In 
de ogen van verreweg de meeste intellectuelen uit Duitsland en elders, 
kritisch filosoof Jürgen Habermas voorop, was dat een onaanvaardba‑
re en levensgevaarlijke manoeuvre. Want in plaats van Auschwitz tus‑
sen haakjes te zetten, zo betoogden zij bij monde van laatstgenoemde, 
moest het juist tot kern van de Duitse geschiedenis worden gemaakt.

Aanvaarding van universele [Verlichtings]principes is in de Duitse cul‑
tuur slechts tot stand gekomen na en dóór Auschwitz. Wie ‘Auschwitz’ 
uit het geheugen wil bannen met nepargumenten als overdreven fasci‑
natie voor collectieve schuld, wil de Duitsers van een achterhaalde nati‑
onale identiteit voorzien en de band met het Westen verbreken.13

Aldus de opmaat voor een debat dat jaren zou aanhouden. Alleen 
door schulderkenning en voortdurende rouw kon Duitsland volgens 
Habermas deel uitmaken van de Europese traditie en een hoopvolle 
toekomst tegemoet gaan. Niet normalisering van de Duitse geschiede‑
nis maar beklemtoning van het nazisme als uitwas van diezelfde ge‑
schiedenis was vereist. Het was een mening die met het einde van het 
communisme, de aanstaande Duitse eenwording en de snelgroeiende 
aandacht voor de Shoah de wind mee had. Die van Nolte niet. Zijn 
betoog werkte averechts en had tot gevolg dat hij en zijn (weinige) me‑
destanders per omgaande gedesavoueerd werden.14 Hiermee dreigde 
echter ook het nuchterder pleidooi van Broszat in het verdomhoekje 
te belanden. Anders gezegd, een ‘normale’ geschiedschrijving van een 
tijd of cultuur die tot de Shoah in staat was geweest, zou onmogelijk 
en ongewenst zijn. Een van degenen die iets dergelijks beweerde, was 
de op dat moment in Israël, later in de Verenigde Staten werkende his‑
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toricus Saul Friedländer. Historisering, zo betoogde hij in een aantal 
artikelen en een uitvoerige, respectvolle (‘lieber Herr’) briefwisseling 
met Broszat,15 leidde al snel tot historisme, dat wil zeggen tot de vooral 
in de Duitse geschiedschrijving aloude neiging elke periode in zijn ei‑
gen waarde te laten – unmittelbar zu Gott om het met Ranke te zeggen: 
‘ihr Wert beruht gar nicht auf dem, was aus ihr hervorgeht, sondern in 
ihrer Existenz selbst, in ihrem Eigenen selbst.’16

 In laatste instantie betekende een dergelijk perspectief, aldus Fried‑
länder, dat de Shoah moreel op één lijn werd geplaatst met willekeurig 
elke andere historische gebeurtenis. Als dat niet al onjuist was, zo be‑
toogde hij, dan was het in ieder geval onaanvaardbaar.

Goldhagen

Hoewel de repercussies van de zogenoemde Historikerstreit in Neder‑
land gering waren, zou de centrale notie ervan (dat de Shoah normali‑
sering van de oorlogsgeschiedenis moeilijk, zo niet onmogelijk maakt) 
wel degelijk doordringen. Het bleek duidelijk toen de Westerse wereld, 
Duitsland voorop, halverwege de jaren negentig door een volgend ge‑
schiedkundig debat opgeschud werd. Dit keer bleef het niet tot Duits‑
land beperkt. Aanleiding was een boek van de jonge Amerikaanse so‑
cioloog Daniel Goldhagen. Het rekende af met de gangbare opvatting 
dat de moord op zes miljoen joden louter het gevolg van Hitlers ras‑
senwaan geweest zou zijn. Het tegendeel was volgens hem het geval. 
De Duitsers zouden door de eeuwen heen niets liever hebben gedaan 
dan joden vermoorden – antisemitisme was hun ‘normaliteit’. Hitler 
en zijn trawanten kwamen daarom als geroepen en met enthousias‑
me had de bevolking ondernomen wat zij altijd van plan was geweest. 
Duitsers waren gewillige beulen.
 Meteen nadat Goldhagens boek de Duitse media op de kop had ge‑
zet – dat gebeurde al vóór verschijning –, kwam ook in Nederland het 
debat los.17 Een van de eersten die reageerde was de eveneens jonge 
historicus Henri Beunders, sinds enkele jaren hoogleraar Geschiede‑
nis, Media en Cultuur aan de Erasmus Universiteit. In navolging van 
buitenlandse critici beklemtoonde hij vooral de politieke implicaties 
van Goldhagens boek. Duitsland was immers pas sinds kort opnieuw 
een eenheid en stond op het punt wederom een leidende rol in Europa 
te spelen. Als de inwoners van het land niet deugden, aldus Beunders, 
leverde men zich opnieuw aan de duivel uit.
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‘Hoeveel vertrouwen kun je, de Duitse geschiedenis kennende, inder‑
daad hebben? Zelf weet ik het ook niet zeker,’ eindigde Beunders.18 
Ondanks erkenning van dit gevaar waren verreweg de meeste critici, 
ook Nederlandse, het erover eens dat Goldhagens verhaal weinig bij‑
droeg. ‘Het opmerkelijke is dan ook niet gelegen in het boek,’ betoogde 
Hermann von der Dunk, ‘maar in de ophef die ervan wordt gemaakt.’ 
Die ophef was volgens hem deels een gevolg van het feit dat de media 
elk nieuwtje opbliezen – het was een in de jaren negentig steeds va‑
ker gehoorde klacht. Dat opblazen bleek in dit geval eenvoudig omdat 
het ‘nieuwtje’ van Goldhagen een oude, open zenuw raakte: angst voor 
Duitsland. In zoverre was Von der Dunk het dus met Beunders eens.

De neiging om in de grote buur nog steeds de verkrachter van 1940‑
1945 te zien, blijkt niet verdwenen... Daarvoor is de bezetting nog veel te 
zeer in onze cultuur aanwezig.19

De verschijning van Goldhagens boek in het Duits, Nederlands en 
andere talen in de zomer van 1996, het verkoopsucces in met name 
Duitsland en vervolgens de Europese tournee van de auteur brach‑
ten het debat over ‘de misdadige Duitser’ in het najaar van 1996 naar 
welhaast ongekende hoogte. Althans publicitair, inhoudelijk had het 
meer weg van een welles‑nietesspelletje waarbij historici over het alge‑
meen de nietes‑ en het publiek de welles‑kant koos. De tournee verliep 
dan ook overal, in Nederland in De Balie,20 zo’n beetje hetzelfde, met 
sceptische historici in de zaal en een publiek dat met geklap, gestamp 
en geroep zijn bijval betuigde. In Duitsland gebeurde dit laatste met 
zoveel nadruk dat het zelfs overtuigde tegenstanders van Goldhagens 
denkbeelden in verwarring bracht.
 ‘Hoe meer de geroutineerde historici de algemene teneur van Gold‑
hagens zware beschuldiging trachtten te weerleggen,’ schreef de Britse 
historicus Ian Kershaw die op het hoogtepunt van de affaire in Duits‑
land verbleef, ‘hoe minder effectief... hun kritiek leek te zijn.’21 En 
inderdaad. ‘Volle zalen en felle kritiek bij “tournee” van Goldhagen’, 
kopte Trouw. ‘Omstreden Goldhagen als popster ingehaald’, maakte de 
Volkskrant ervan. Ondertussen ging het boek in enorme hoeveelheden 
over de toonbank.22 Dit laatste, een interessant populistisch mecha‑
nisme, deed in de media regelmatig de mening weerklinken dat het 
op z’n minst een kern van waarheid moest bevatten. Het werd door de 
auteur volmondig beaamd.23
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Historiografische vernieuwingen

Ondanks de spanning tussen de pogingen tot normalisering van de 
oorlogsgeschiedschrijving en de toenemende aandacht voor de Shoah 
werd eind twintigste eeuw naar alle vier door Blom genoemde onder‑
werpen – breuk of continuïteit, goed of fout, aanpassing versus col‑
laboratie/verzet én de oorlog als internationaal fenomeen – zoveel on‑
derzoek verricht dat het leek op een omslag in de beeldvorming. Dit 
bleek voor het eerst toen halverwege de jaren negentig min of meer 
gelijktijdig een aantal studies verscheen waarin expliciet op enkele 
van de genoemde thema’s werd ingegaan.24 In die studies deden de 
auteurs in het klein wat De Jong in het groot had gedaan, dat wil zeg‑
gen: zij beschreven ‘heel de oorlogsgeschiedenis’ maar dan op lokaal 
niveau, onder meer van Den Haag, Zwolle, Utrecht en Leeuwarden. 
In elk van deze steden bleek de situatie gecompliceerd. Verzet kwam 
voor, collaboratie ook maar minstens zo gewoon was het ‘schipperen 
tussen compromitterende vriendelijkheid en onproduktieve vijandig‑
heid’ zoals de auteur van de oorlogsgeschiedenis van Den Haag met 
betrekking tot het gemeentebestuur van die stad stelt.25 ‘In de recente 
geschiedschrijving gaat de belangstelling minder uit naar hoogte‑ en 
dieptepunten,’ staat in de inleiding tot Een gewone stad in een bijzondere 
tijd – bedoeld is Utrecht –,

maar naar het leven van mensen buiten die extreme gebeurtenissen 
om: de problemen die zij ervoeren, de morele keuzen waarvoor sommi‑
gen zich na verloop van tijd geplaatst zagen, de mate waarin men zich 
aanpaste aan het bezettingsregime...

Een van de auteurs van de Utrechtse oorlogsgeschiedenis spreekt in 
dit verband van een ‘paradox van de loyaliteit’: loyaliteit ten aanzien 
van stad en bevolking impliceerde loyaliteit aan de bezetter.26 Het is 
een notie die opgaat voor vele, ook later verschenen lokale oorlogsge‑
schiedenissen. Zo eindigt Hans van der Pauw zijn meer dan 900 pa‑
gina’s dikke beschrijving van Rotterdam in de jaren ’40‑’45 met een 
korte beschouwing over de naoorlogse neiging de zaken mooier voor te 
stellen dan ze in werkelijkheid waren geweest.

De periode, waarin principes onder druk waren komen te staan, waarin 
niemand het meer zo nauw nam en de beschaving geleidelijk aan steeds 
verder was afgebladderd, de periode ook waarin de drang tot zelfbehoud 
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uiteindelijk steeds meer de medemenselijkheid had verdrongen en 
men veelal werkeloos – ofschoon meestal ook machteloos – had toe‑
gezien hoe anderen vervolgd of verhongerd waren, die periode keerde 
men liever de rug toe.27

Het was aan de historicus, aldus Van der Pauw, deze verdringing onge‑
daan te maken en de ware toedracht te herstellen.

Universiteit in oorlogstijd

Dezelfde verschijnselen die zich in de grote steden hadden voorge‑
daan, zouden volgens recent onderzoek overal voorkomen, in dorpen 
en bij individuen, bij beroepsgroepen en in organisaties. Maar ze wer‑
den niet door alle onderzoekers aanvaard. Het blijkt duidelijk uit de 
discussie over een onderwerp dat rond de eeuwwisseling nogal sterk 
in de belangstelling stond: de geschiedenis van de Nederlandse uni‑
versiteiten in oorlogstijd. Die belangstelling ligt voor de hand. Immers, 
evenals literatoren, artsen, kerken en enkele andere groepen of instan‑
ties zouden ook universiteiten iets bijzonders hebben. Hier immers 
zou een belangrijk deel van de elite voorbereid worden op de toekom‑
stige leiding van het land. ‘Een morele gemeenschap... die normen 
en waarden als eerlijkheid, onbevangenheid en bereidheid tot samen‑
werking deelde,’ om het in de woorden van een specialist te zeggen.28 
Universiteiten en hogescholen, aldus een sinds lang bekende notie, 
verwoord in zowel Onderdrukking en Verzet als Het Koninkrijk, zouden 
hun naam ook eer hebben aangedaan. Alom bekend en ook altijd weer 
genoemd is het ‘vlammend protest’ van de Leidse jurist Rudolph Cle‑
veringa tegen het ontslag van zijn joodse collega’s. Het zou binnen de 
universitaire wereld de toon hebben gezet en enkele jaren nadien een 
schitterend vervolg hebben gekregen in de weigering van de overgrote 
meerderheid van de studenten om de loyaliteitsverklaring te tekenen. 
Om het te zeggen met de titel van een studie uit 2002 naar de Vrije 
Universiteit in oorlogstijd: Geen duimbreed. Zo weinig zouden docen‑
ten en studenten geweken zijn. ‘De keuze tussen goed en fout werd 
door de meesten al in het begin van de bezetting gemaakt en conse‑
quent en moedig volgehouden.’29

 Opmerkelijk genoeg was de historicus van de andere Amsterdamse 
universiteit enkele jaren eerder (1998) tot een geheel andere conclusie 
gekomen.



692

dat nooit meer

[Rector magnificus] Brouwer ging ervan uit dat handhaving van de orde 
een voorwaarde was om de universiteit door de oorlog te leiden en had 
de prijs, het monddood maken van de studenten, ervoor over. Deelman 
[zijn opvolger] zette die lijn voort... In het studentenleven kan worden 
gesproken van aanpassing voorzover de verenigingen hun best deden 
zo min mogelijk aanstoot te geven... De universiteit schikte zich in haar 
lot en de universitaire bevolking probeerde zich, net als de rest van de 
samenleving zo min mogelijk van de oorlog aan te trekken.30

Zou het wellicht zo zijn dat de protestantse universiteit van Amsterdam 
uitzonderlijk was – een baken van licht in een samenleving waarin dat 
licht over het algemeen toch wat flauwer was gaan schijnen? Of was 
juist de andere Amsterdamse universiteit een, in dit geval ongunsti‑
ge, uitzondering? Het vermoeden dat het eerste het geval zou kunnen 
zijn, wordt bevestigd door een uitvoerige studie over de universiteit 
van Groningen in oorlogstijd, uit 2005. De maker daarvan had zich, 
evenals de historicus van de universiteit van Amsterdam maar anders 
dan die van de VU, conform de continuïteitsgedachte nadrukkelijk op 
een langere periode dan de jaren ’40‑’45 gericht. Hij wilde geen bezet‑
tings‑ maar universiteitsgeschiedenis schrijven. En wat bleek? Ook in 
Groningen had men flink geschipperd.

Zowel de docenten als de studenten hebben in de loop van de oorlog 
moeten leren waar de grenzen lagen en enkelen zijn zo eerlijk geweest 
te erkennen dat zij pas doorkregen waar die grenzen lagen, nadat zij 
eroverheen waren gegaan.31

De formulering suggereert dat men ook hier, net als de historicus van 
Rotterdam over de bevolking van die stad had geschreven, naderhand 
geprobeerd had de zaken mooier voor te stellen dan ze in werkelijkheid 
waren geweest. In dat verband maakt de historicus van de universiteit 
van Groningen veel werk van de loyaliteitsverklaring en betoogt dat 
het te eenvoudig is om, zoals naderhand gebeurde, de ondertekenaren 
ervan eenvoudigweg het etiket fout op te plakken. Zo vertelt hij het ver‑
haal van geneeskundestudent Harm Wiegman, zoon van een bakker 
uit Oude Pekela en enige uit een gezin van acht kinderen die mocht 
studeren. Maar meer dan dat – studeren – zat er niet in. Dat wil zeg‑
gen: middelen om ook nog lid van een vereniging te worden waren er 
niet. Nadat Wiegman halverwege de oorlog zijn verloofde zwanger had 
gemaakt, had hij nog minder keuze. Hij moest voort, er moest brood 
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op de plank. En dus tekende hij. Met sympathie voor het nazisme of 
iets dergelijks had dat niets te maken. De commissie die zijn geval na 
de oorlog onderzocht, erkende dat ook maar sloot Wiegman toch enige 
tijd van studie uit. Met de reden hiervan is meteen de belangrijkste 
stelling van de studie over de Groningse universiteit in oorlogstijd ge‑
geven: dat zowel het beleid tijdens als de beeldvorming na de oorlog 
bepaald zijn door de corpora ofwel door dat deel van de studenten dat 
zich enige luxe kon veroorloven. Wiegman was niet fout, hij was arm.

Historisering van de moraal

Met de erkenning dat student Wiegman niet fout was maar arm en 
dat de betekenis van het begrip fout afhankelijk is van degene die het 
gebruikt, wordt moraal verankerd. Goed en fout zijn geen absolute ca‑
tegorieën maar worden bepaald door plaats, tijd en groep – ‘de histori‑
sering van de moraal’ zoals een recensent het noemde.32 In dit verband 
bleek ook van betekenis dat de schrijver van de Groningse universi‑
teitsgeschiedenis, wetenschapshistoricus Klaas van Berkel, een ruime‑
re periode dan de oorlog onderzocht. Hij betoogde immers dat achter 
de oorlogsgeschiedenis van de universiteit een andere, meer structure‑
le geschiedenis schuilging: de overgang van een kleine, elitaire en ge‑
sloten naar een grotere, meer democratische en opener gemeenschap. 
Hiermee schoven de oorlogsgebeurtenissen, waaronder de al dan niet 
ondertekening van de loyaliteitsverklaring, als het ware in een ontwik‑
keling op de lange termijn:

Zij [de ondertekenaars] werden beoordeeld en veroordeeld op basis van 
normen die in wezen bedoeld waren om alsnog sociale en ideële ver‑
houdingen aan de universiteiten te herstellen die al voor de oorlog uit 
de tijd waren, of in ieder geval niet meer in overeenstemming met de 
maatschappelijke realiteit.33

Maar hiermee had Van Berkel het belangrijkste nog niet gezegd. Op 
de keper beschouwd, zo betoogde hij, was er eigenlijk helemaal geen 
sprake van ‘de’ oorlog.

Wat wij ‘de oorlog’ noemen, was eerder een optelsom van talloze afzon‑
derlijke oorlogjes van individuele Nederlanders, in dit geval studenten, 
met de Duitse bezetter. Iedereen probeerde op zijn of haar manier die 
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ellendige tijd door te komen, als het even kon ongeschonden, maar des‑
noods met kleine concessies aan de bezetter.34

Je kunt natuurlijk tegenwerpen dat dit voor elke meer omvattende ge‑
beurtenis geldt. Maar mag je dan wel in alle gevallen hetzelfde morele 
criterium aanleggen? De historici van de universiteiten van Gronin‑
gen en Amsterdam meenden dat je hiermee op z’n minst voorzichtig 
moest zijn – vandaar dat een recensent voor hun werk het bijvoeglijk 
naamwoord Blommiaans gebruikt –, terwijl de historicus van de VU 
meende dat zoiets wel degelijk geoorloofd was. In zijn geval kon het 
zelfs niet anders, betoogde hij, omdat studenten en docenten ook tij‑
dens de oorlog niet anders hadden gedaan. Maar klopt dat wel? Waren 
de Amsterdamse protestanten werkelijk standvastiger dan de studen‑
ten van andere universiteiten?
 Er zijn op zijn minst een aantal feiten die dit lijken tegen te spreken. 
Zo valt op dat van het aantal ondertekenaars van de loyaliteitsverkla‑
ring aan de drie bijzondere universiteiten van Nederland dat aan de 
VU, hoe laag ook, beduidend hoger was dan in Nijmegen en Tilburg, 
namelijk 36 tegenover 2 en 3. Opmerkelijk is verder dat er ook onder 
de bestuurders van de protestantse universiteit personen waren, rector 
D. Nauta onder meer, die meenden dat het hun taak was het ‘bedrijf’ 
zo goed mogelijk door de storm te loodsen. Daartoe waren zij net zo 
goed als hun collega’s elders tot compromissen bereid. En tot slot wa‑
ren er ook aan de VU collaborateurs – onder hen niemand minder dan 
de zoon van de grote Kuyper, oprichter van de universiteit, en vader 
van de aan het Oostfront gestorven SS‑Kriegsberichter Elisa Kuyper. 
Veeleer dan een bolwerk tegen het nazisme, zo lijkt het, liepen ook aan 
de Vrije Universiteit verschillende houdingen door elkaar.
 Daarmee is niet gezegd dat het onjuist is de VU een bolwerk te‑
gen het nazisme te noemen maar dat kun je, uitgaande van het aan‑
tal ondertekenaren van de loyaliteitsverklaring, bijvoorbeeld ook van 
Groningen zeggen. Nergens ondertekenden zo weinig studenten als 
daar.35 Met andere woorden, genoemde visie op de VU in oorlogstijd 
zegt wellicht meer over de historicus dan over de universiteit. Het is 
een gedachte waarvoor ook wel wat indirecte argumenten te vinden 
zijn: Gjalt Zondergeld, genoemd historicus, heeft zich herhaaldelijk 
scherp tegen de visie van onder meer Hans Blom gekeerd. Dit niet 
alleen omdat hij het daarmee oneens was, dit ook omdat hij, protes‑
tant in hart en nieren, heel het bestaan als een strijd tussen goed en 
fout beschouwt. ‘Of het nu gaat om 18de‑eeuwse defensiestrategieën 
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of om 20ste‑eeuws fascisme,’ schreven twee van zijn collega’s in het 
voorwoord van een verzameling artikelen van zijn hand, getiteld Goed 
en kwaad: ‘steeds laat Zondergeld zien dat er keuzes mogelijk zijn, ja, 
gemaakt moesten worden, en dat het veelal ging om de keuze tussen 
goed en kwaad.’36

 Een dergelijke invalshoek had eind twintigste, begin eenentwintig‑
ste eeuw de wind niet mee. Het blijkt onder meer uit een recensie in 
het vakblad.

Discussies in het historisch vak zijn niet snel ouderwets, maar ik heb 
niet de indruk dat het kader dat Zondergeld koos behulpzaam is om de 
geschiedenis van de Vrije Universiteit in oorlogstijd te verklaren.

Moreel gesproken, zo betoogde een ander in hetzelfde blad, zou hij het 
overigens wel degelijk bij het juiste eind kunnen hebben. Het geschip‑
per van bestuurders en studenten had op den duur immers niet zoveel 
opgeleverd. Men had uiteindelijk toch het hoofd moeten buigen.

De Tweede Wereldoorlog was voor Nederland een uitzonderlijke peri‑
ode zonder effectief legitiem gezag en waarin onzekerheid heerste over 
de duur van deze uitzonderingstoestand. In die wereld is een verstandi‑
ge Gesinnungsethik misschien effectiever dan een Verantwortungsethik.37

Meer historiografische vernieuwingen

Maar al was een morele houding politiek gezien wellicht te verkiezen, 
voor de geschiedschrijving zou zij volgens de jongere generatie pro‑
fessionele historici, werkzaam rond het jaar 2000, toch meer na‑ dan 
voordelen opleveren. Dit temeer omdat die moraal, precies zoals Van 
Berkel met betrekking tot de Groninger universiteit beweerde, zelf 
ook weer een historisch gegeven was. Het is om die reden ook dat in 
een nieuwe geschiedenis van de Nederlandse Unie het fraaie begrip 
‘honneur inventé’ wordt gebruikt: een na afloop opgestelde norm die 
vervolgens tot criterium wordt gemaakt. In de loop van 1941, aldus Wi‑
chert Ten Have, werd duidelijk dat je als politieke organisatie moest 
kiezen: vóór of tegen de Duitsers. Kort na de capitulatie was die duide‑
lijkheid er echter nog niet en ‘sloot het tweesporenbeleid [van de Unie] 
nauw aan bij de heersende stemming in het land.’ Dit veranderde toen 
duidelijk werd dat de gevaren door aanpassing niet verminderden en 
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volgens sommigen zelfs groter werden. Vanaf dat moment was kiezen 
vereist.

De ‘later uitgevonden correctheid’ werd als een meetlat over de gedra‑
gingen in het onzekere eerste oorlogsjaar gelegd. Vooral de openlijk ac‑
tieve Nederlandse Unie was in deze periode een opvallend verschijnsel 
en kreeg zo ‘het verkeerde verleden’ toegespeeld.38

De centrale notie van een studie over burgemeesters in oorlogstijd, 
eveneens afkomstig van een historicus van de jongere generatie, sluit 
hierop naadloos aan.

De Nederlandse burgemeesters meenden dat ze hun werk moest blij‑
ven doen op een manier die met hun verantwoordelijkheid strookte. 
Ze zijn tijdens de bezetting in een steeds moeilijker positie gekomen 
omdat ze de Duitse bezettingspolitiek te laat en onvoldoende doorza‑
gen... De zorg om het dagelijkse werd de vijand van de zorg om het 
principiële... en het is van geval tot geval de vraag of de verdiensten [van 
samenwerking] hebben opgewogen tegen de nadelige gevolgen.39

Over de principiële visie van Loe de Jong op het burgemeestersambt in 
oorlogstijd was historicus Peter Romijn dan ook kritisch. ‘Wie in func‑
tie bleef is in de visie van De Jong... getekend,’ schrijft hij,

ook al was hij van goede wil. In zo’n functionalistisch perspectief ko‑
men de spanningen die oorlog, bezetting en onderdrukking in bestuur‑
lijke relaties hebben opgewekt onvoldoende tot hun recht.40

Een relativerender perspectief zou daarom de voorkeur verdienen. Dit 
bleek ook uit twee andere spraakmakende studies van vertegenwoor‑
digers van de jongere generatie, beide over economie en oorlogstijd. 
Wat die economie betreft had De Jong een langzaam afglijden rich‑
ting Hongerwinter geconstateerd. Hij was hierover halverwege de ja‑
ren tachtig al eens scherp bekritiseerd maar die kritiek was niet door‑
gedrongen: zij spoorde niet met het gewenste beeld.41 Maar toen een 
jongere collega, Hein Klemann, begin eenentwintigste eeuw hetzelfde 
nogmaals en in ruimer verband beweerde, was er bijna niemand meer 
die bezwaar aantekende. De conclusies van zijn onderzoek waren te‑
meer interessant omdat de moraal ook hierdoor in context werd ge‑
plaatst.
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Niet teveel over de ellende nadenken en de voordeur dichthouden was 
slechts mogelijk zolang de materiële verzorging min of meer op peil 
bleef en het leeuwendeel van de bevolking zichzelf niet of nauwelijks 
bedreigd voelde. In Nederland was dat in de eerste jaren van de bezet‑
ting het geval.

Pas in een latere fase van de oorlog zou de economische situatie vol‑
gens de auteur verslechterd zijn, met als gevolg dat ook de stemming 
‘verslechterde’, lees: verhardde.42 Al lijkt het een grof materialistische 
interpretatie van mentaliteit en mentaliteitsverandering, hij werd kort 
na publicatie bevestigd door een uitvoerige studie over de naoorlogse 
omgang met economische collaboratie. Want wat bleek? Dat men de‑
genen die aan de Duitsers verdiend hadden over het algemeen opmer‑
kelijk zacht had aangepakt. Over de reden hiervan kon volgens de au‑
teur, jurist Joggli Meihuizen, geen twijfel bestaan: economisch herstel. 
‘De bruikbaarheid bij de wederopbouw en de industrialisatie van ons 
land ná de oorlog was bepalend voor de zuiverheid ín de oorlog.’43

 Goed en fout waren dus geen objectief gegeven maar werden inge‑
vuld naar de behoeften van tijd, plaats, groep of persoon. Een belang‑
rijk industrieel werd minder hard gestraft dan het collaborateurtje om 
de hoek. De collaborateur uit de ene (niet zo belangrijke) branche had 
het zwaarder te verduren dan zijn onmisbare collega. En ook de tijd 
deed zijn werk. Naarmate er meer nadruk op het economisch herstel 
kwam te liggen, veranderde de moraal. Het waren inzichten waar de 
meesten zich wel in konden vinden. Met één kanttekening.

Toenemende belangstelling voor de Shoah

Toen Hans Blom in 1983 pleitte voor een minder moreel gekleurde 
geschiedschrijving, was de Shoah wel al een belangrijk element maar 
nog niet de kern van het oorlogsverhaal. Dat veranderde in de jaren die 
volgden, in Nederland en elders. De verandering werd rond het sleu‑
teljaar 1995 gedocumenteerd in twee uitvoerige studies over de Neder‑
landse omgang met de Shoah. In de ene, van de hand van historicus 
Frank van Vree, wordt heel de laat‑twintigste‑eeuwse geschiedschrij‑
ving In de schaduw van Auschwitz (aldus de titel) geplaatst. Die scha‑
duw, aldus de auteur in navolging van onder meer Saul Friedlander, 
vormt een
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onoverkomelijk obstakel... De Endlösung lijkt zich niet alleen te verzet‑
ten tegen opneming in een wereldbeschouwing of religieuze traditie, 
maar ook tegen een ‘gewone’ behandeling door de historische weten‑
schap.44

Het werd kort hierop door een andere, iets jongere auteur bevestigd. 
Terwijl hij, politicoloog Ido de Haan, onder de indruk van de recente 
onthullingen over de slechte naoorlogse behandeling van joden, na‑
drukkelijk stelde dat de herinnering aan de jodenvervolging zich met 
moeite in het oorlogsverhaal had weten te verankeren, betoogde hij 
tegelijkertijd dat diezelfde vervolging van dit verhaal de kern uitmaak‑
te. Resultaat van deze ongerijmdheid is een welhaast bizarre paradox 
waarin, aldus De Haan in de laatste regel van zijn boek over de Neder‑
landse herinnering aan de Shoah, joodse overlevenden zowel ontzag 
als ergernis en afgunst opwekken, ‘getuigen van een geschiedenis die 
alleen zij hebben doorstaan, maar heel Nederland zich als de zijne her‑
innert’.45

 In de jaren na de publicatie van de studies van Van Vree en De Haan 
nam de aandacht voor de Shoah nog verder toe.46 Hierbij kwam het 
ook tot nieuwe inzichten. Een daarvan en vermoedelijk het opmerke‑
lijkste, betreft het lokale niveau van de vervolging. Herzberg, Presser 
en De Jong hadden het fenomeen immers vooral in zijn algemeenheid 
beschreven, als een zaak van de bezetter en zijn trawanten. De hierbij 
passende verklaringen voor het hoge percentage omgekomen joden 
(73 procent) waren eveneens algemeen, dat wil zeggen geldend voor 
heel Nederland en betroffen zaken als goede registratie, medewerking 
van politie en ambtenarij en de aard van het Nederlandse landschap. 
Een nieuwe generatie onderzoekers ontdekte dat een dergelijke aanpak 
lang niet altijd recht deed aan de werkelijkheid. Die was complexer. 
Doordat de politiek van de bezetter minder gestroomlijnd was geweest 
dan veelal werd aangenomen, had er op lokaal niveau speelruimte be‑
staan. Daarbinnen had het van tal van factoren afgehangen of er op de 
ene plek (Utrecht 45,9, Wassenaar 65,8 procent) veel en op de andere 
(Amsterdam 25,3 en Leeuwarden 31,3 procent) minder overlevenden 
waren geweest: het percentage foute agenten, de hoeveelheid katholie‑
ken (hoe meer katholieken, des te groter de overlevingskans), de aard 
van de verzuiling (hoe sterker de verzuiling, des te kleiner de overle‑
vingskans), het aantal christelijke joden, de datum van de deportaties, 
de inzet van de joodse gemeenschap, het kon allemaal een rol hebben 
gespeeld.47
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 Een ander aspect van de jodenvervolging waarvoor in recent onder‑
zoek nogal wat belangstelling bestaat (opnieuw moet je eigenlijk zeg‑
gen),48 betrof de (voor)kennis van het lot. Had men geweten wat de 
slachtoffers te wachten stond, hadden de joden het zelf geweten? Het 
tot dan toe meest veelvuldig, ook door Loe de Jong gegeven antwoord 
luidde ontkennend. Nieuw onderzoek gaf een wat ander beeld. Velen 
bleken wel degelijk te vermoeden wat de joden te wachten stond ter‑
wijl anderen dit vermoeden als ongewenst weggeschoven hadden. Een 
en ander bracht een enkeling ertoe de Nederlandse variant van het ‘wir 
haben es nicht gewusst’ net zo’n mythe te noemen als het Duitse – én 
ontstaan met hetzelfde doel: ontlasting van het eigen geweten, veront‑
schuldiging voor eigen (mis)daden, ja zelfs een algehele vergoelijking.49

 Het is een opvatting waar professionele historici over het algemeen 
niet goed raad mee weten. Zij is ‘immuun voor onderzoek’, zoals een 
van hen stelt.50 Want wat is ‘weten’, waar ligt de grens tussen schuld 
en onschuld, wat kon men doen maar bovenal: wat is het nut van een 
beeld dat bovenal een aanklacht is? Vandaar dat dezelfde persoon die 
het woord immuun gebruikt, Ido de Haan, met betrekking tot de joden‑
vervolging een kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en publieke 
perceptie constateert. Hij was niet de enige. De kloof leek met de jaren 
sterker te worden. Terwijl historici het als hun taak zagen te begrijpen, 
zou het publiek nog altijd in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in een 
oordeel. Niet begrip maar goed of fout, dat bleef de publieke kwestie.

De onvermijdelijkheid van moraal

Hoewel het er rond het jaar 2000 naar uitzag dat geschiedschrijving 
en moraal in toenemende mate op gespannen voet stonden ofwel dat 
professionals en publiek verschillende klemtonen verkozen, bleef het 
hierbij niet. Dit bleek onder meer toen Hans Blom in 2007 met pensi‑
oen ging en in zijn afscheidsrede expliciet teruggreep op het betoog dat 
hij een kwart eeuw eerder gehouden had. Het vermijden van waarde‑
oordelen, zo betoogde hij nu, bracht het gevaar met zich dat alles waar‑
deloos wordt en elke daad, goed of slecht, op hetzelfde niveau komt 
te staan. Dat kon niet de bedoeling zijn – en was het ook niet. Blom 
was onder meer tot deze heroverweging51 gekomen door de kritiek van 
dezelfde persoon die hem eerder op het spoor van een waardevrije 
geschiedschrijving had gezet, Maarten Brands. Deze had zich in een 
bundel ter gelegenheid van Bloms zestigste verjaardag, verschenen in 
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2003, beklaagd over het Nederlandse onvermogen te reflecteren op de 
eigen cultuur. Nederlanders zouden last hebben van zelfoverschatting, 
neigden ertoe anderen te kapittelen en beklemtoonden, als het erop 
aankwam, telkens weer de eigen onschuld. Een van de achtergronden 
van deze handicap zou volgens Brands ‘de moeizame omgang met 
kwesties van goed en kwaad’ zijn. Die moeite sprak volgens hem ook 
uit Bloms inaugurele rede. Met zijn pleidooi voor een minder moralis‑
tische omgang met het verleden dreigde hij immers met het badwater 
ook het kind weg te gooien.

Dat verzet [tegen het goed‑fout denken] kan er makkelijk toe leiden dat 
men onvoldoende oog heeft voor, of nadruk legt op de zware morele 
geladenheid van juist zo’n gewelddadige periode als de 20ste eeuw.

‘Vragen van morele aard... horen tot de kern van de geschiedschrij‑
ving,’ beweerde Brands nu dan ook. Als men dergelijke vragen wegliet, 
zou het tot verschraling leiden, ‘een horizontaal geschiedbeeld zonder 
het reliëf van een morele elite’. Blom was, getuige zijn afscheidsrede, 
voorzichtiger maar stemde er toch grotendeels mee in. Geconfron‑
teerd met zoveel geweld, beaamde hij, kon de twintigste‑eeuwse ge‑
schiedschrijving niet anders dan een ‘zware morele lading’ hebben.

De belangrijke rol van de politieke en morele dimensie zou wat mij be‑
treft vooral uitdrukking kunnen en moeten krijgen in de keuze van de 
onderwerpen voor historisch onderzoek en binnen zulk onderzoek in 
historiserende analyses van de rol die morele vraagstukken en dilem‑
ma’s spelen als verklarend voor het verloop van het historisch proces.

De moraal niet als maat of perspectief maar als thema dus. En op‑
nieuw verwees hij naar een – dit keer jongere – collega.

Geen freischwebend gemoraliseer..., niet morele passie, maar ethisch 
denken, dus situationele ethiek, die rekening houdt met tijd‑ en plaats‑
gebonden omstandigheden.52

De televisieserie De oorlog

Dat de zaak hiermee niet opgelost was bleek onder meer uit een groots 
opgezet televisieproject waarbij Blom nauw betrokken was. Het project 
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was, zonder dat het met zoveel woorden werd gezegd, een poging een 
nieuwe versie van De Bezetting van Loe de Jong te brengen. Tot op ze‑
kere hoogte lukte dat. De Oorlog van Ad van Liempt geeft een ander (zo 
men wil ‘Blommiaans’) beeld van de jaren 1940‑1945. Het perspectief 
is minder zwart‑wit, er is aandacht voor continuïteit en de overgangen 
tussen de uitersten blijken vloeiend te (kunnen) zijn.53 Een illustratie 
van dit laatste is het verhaal van neef en nicht Folmer. De een vocht 
voor de Waffen‑SS, de ander belandde in het verzet. ‘Er was [wat uit‑
eindelijke situatie en keuzes betreft] sprake van een uiterst grillig pa‑
troon.’ Ook besteedde De Oorlog veel aandacht aan de ‘hervatting van 
het dagelijkse leven, wat toch wel de dominante trend was in de eerste 
jaren na de Duitse inval.’ Van Liempt illustreert dit onder meer met 
verwijzing naar een van zijn lievelingsthema’s, de sportgeschiedenis. 
‘Het aantal verkochte kaartjes voor sportwedstrijden,’ zo herhaalde hij 
een in kleine kring bekend fenomeen, ‘steeg tussen 1940 en 1943 van 
vier naar acht miljoen.’ Achter het getal acht plaatste hij in de tekst van 
het begeleidend boek een uitroepteken.
 Verder legde De Oorlog veel klemtoon op de enorme variëteit in 
ervaringen. De door de televisiemakers gebruikte bronnen – veelal 
egodocumenten – brachten een dergelijk geschakeerd beeld welhaast 
vanzelf met zich mee. Hoewel het voor iedereen ‘oorlog’ was, zo to‑
nen dagboeken, brieven en herinneringen, blijkt die oorlog vanuit in‑
dividueel perspectief telkens anders. Het is een besef – zie de eerder 
geciteerde uitspraak van Klaas van Berkel naar aanleiding van zijn ge‑
schiedenis van de Groningse universiteit – dat mede ten gevolge van 
de uitgave van egodocumenten en de publicatie van detailstudies in 
modern historisch onderzoek steeds meer klemtoon krijgt. Hiermee 
verdwijnt ‘de oorlog’ achter een almaar groeiend aantal oorlogjes, het 
beeld ‘vergruist’ en valt in beeldjes uiteen. Vandaar dat in professio‑
nele kring in plaats van het morele begrip grijs liever het inhoudelijke 
begrip veelkleurig wordt gebruikt. Zo zou de oorlog in werkelijkheid 
zijn geweest: een palet van ervaringen.
 Hierbij past dezelfde kanttekening die bij andere pogingen tot nor‑
malisering van de oorlogsgeschiedenis naar voren komt. In dit geval 
betreft die kanttekening de vijfde aflevering van de televisieserie en 
hoofdstuk 5 van het gelijknamige boek: over de jodenvervolging. Om 
het in de woorden van een critica te zeggen:

Door een aparte aflevering aan de joodse vervolgden en hun vervolgers 
te wijden, terwijl in andere afleveringen het ‘gewone’ leven van de ‘ge‑
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wone’ Nederlanders in grote lijnen voortkabbelt, wordt de Jodenver‑
volging letterlijk en figuurlijk een hoofdstuk apart. Zodoende kan de 
nadruk op normaliteit en continuïteit, waarmee het leven in oorlogstijd 
inclusief haar antisemitische terreur wordt benaderd, gehandhaafd blij‑
ven.54

Maar dit is nog slechts een aspect van de bijzondere positie die de Sho‑
ah in de televisieserie inneemt. Het begeleidend boek begint en ein‑
digt ermee, als om aan te geven dat de Shoah temidden van een verhaal 
vol complexiteit, toeval, continuïteit en andere ‘normaliteiten’ toch een 
abnormaliteit vormt en dat die abnormaliteit uiteindelijk de (morele) 
kern en daarmee dus ook diepste werkelijkheid van het verhaal uit‑
maakt. Dit verklaart ook waarom in boek en serie op subtiele wijze 
voortdurend naar de Shoah verwezen wordt en de laatste paragraaf 
van het boek zelfs de titel ‘De oorlog als norm’ draagt. De tekst gaat 
echter bijna uitsluitend over de Shoah. Kortom, nuancering, relative‑
ring, historisering of normalisering van de oorlogsgeschiedenis leidt 
niet tot bagatellisering of nivellering, zeker niet van het fenomeen dat 
sinds geruime tijd als het wezen van die geschiedenis wordt gezien: de 
Shoah. De morele positie daarvan staat buiten kijf.

Een internationaal perspectief

Maar al staat die morele positie buiten kijf, het is verre van duidelijk 
waartoe dat leidt.55 Je ziet het meteen als je de Tweede Wereldoorlog 
daadwerkelijk als wereldoorlog beschouwt en, zoals zou moeten, ook 
de gebeurtenissen in de voormalige koloniën erbij betrekt. Zo speelt de 
Shoah in het Indonesisch verhaal, behalve in vergelijkende zin, geen 
rol.56 Mede hierdoor is het welhaast onvermijdelijk dat de toenmalige 
gebeurtenissen, hoe ernstig ook, vanuit Aziatisch perspectief anders 
en vaak zelfs positief beoordeeld worden, als een emancipatieproces 
bijvoorbeeld. Een positief oordeel over het Europees deel van de Twee‑
de Wereldoorlog daarentegen hoor of lees je nooit. ‘De Duitse bezet‑
ter... kapte slechts,’ schrijft Loe de Jong op de één na laatste pagina van 
zijn grote boek, ‘en wat hij aan nieuw zaad strooide, schoot geen wor‑
tel.’ Datzelfde kan van de Japanners niet gezegd worden. Weliswaar 
wordt het verschil tussen het ene en het andere oordeel niet alleen door 
de Shoah bepaald en is het ook zonder deze welhaast onmogelijk de 
positieve kanten van het nazisme te zien maar de Shoah staat als ver‑
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klaring voor een negatieve beoordeling van het nazisme wel voorop. 
Vandaar dat sommigen elke poging tot normalisering van de oorlogs‑
geschiedenis gelijkstellen aan een poging tot relativering van de Shoah 
en dus als een morele misstap.

Het probleem is dat geschiedschrijving over de Shoa[h] wel zo objectief 
mogelijk, maar nimmer neutraal kan zijn. Sterker: wie in deze neutraal 
wil zijn, zit fout.57

Opmerkelijk genoeg leidt juist deze absoluutheid via een ingewikkelde 
omweg toch weer tot relativering of – wat niet hetzelfde is – historise‑
ring van het fenomeen. Immers, onder indruk van de Shoah én de ge‑
beurtenissen in de jaren negentig in onder meer voormalig Joegoslavië 
en Rwanda ontstond eind twintigste eeuw op een aantal plekken min 
of meer tegelijktijdig een nieuwe academische discipline: genocide‑
studies. Uit deze blijkt keer op keer dat de Shoah een gebeurtenis is 
onder vele, een gebeurtenis bovendien die heel wat dieper verankerd is 
in de westerse traditie dan men zou wensen. Om het met de woorden 
van een van de onderzoekers uit deze nieuwe discipline te zeggen:

Hoewel de discussie over de ‘uniciteit’ van de Holocaust voortgaat, ge‑
beurt dat niet met dezelfde heftigheid als in de jaren tachtig en negentig. 
Tegelijkertijd verschenen er steeds meer historische studies waarin de 
claim van Hannah Arendt over het verband tussen koloniale genocide 
en Holocaust met feiten wordt geïllustreerd. Ook bleek het conceptueel 
meerwaarde op te leveren als men de holocaust vanuit het perspectief 
van comparatieve genocide bekeek.58

De morele positie van de Shoah was anno 2010 onaantastbaarder dan 
ooit. Tegelijkertijd blijkt diezelfde Shoah een historisch fenomeen en 
dus onderhevig aan dezelfde inzichten als andere historische fenome‑
nen. In de spanning tussen deze twee uitersten – morele eenvoud ver‑
sus historische veelvoud – is nog heel wat ontlading denkbaar.




