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De oorlog die was
Samenvatting en epiloog

Aan het eind van het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw 
hoorde je onder mensen die zich organisatorisch met het Nederlands 
erfgoed bezighielden nogal eens dat de oorlog in 2010 ‘met pensioen 
ging’. Ondanks deze evident absurde uitdrukking was meteen duide‑
lijk wat bedoeld werd: dat de Tweede Wereldoorlog in genoemd jaar 
echt afgelopen was. Nu was iets dergelijks in de loop van vijfenzestig 
jaar wel vaker verkondigd maar nooit werkelijkheid geworden. Dat ge‑
beurde ook nu niet. Niettemin leek – en bleek –1 het verstrijken van 
een dergelijke symbolische periode als een pensioengerechtigde leef‑
tijd een geschikt moment om van de omgang met de oorlog een balans 
op te maken. Dit temeer omdat met de Val van de Muur en het ein‑
de van het communisme, met de gebeurtenissen sinds 11 september 
2001, met tal van nieuwe oorlogen en bovenal met de aanwezigheid 
van steeds meer generaties voor wie de jaren ’40‑’45 gevoelsmatig even 
ver weg waren als Napoleon, op zijn minst het tijdperk van de Tweede 
Wereldoorlog voorbij lijkt.
 ‘De oorlog is afgelopen,’ verkondigde Vrij Nederland dan ook met 
grote letters op het omslag van een van de eerste nummers van het 
jaar 2011 onder een foto van een melancholisch ogende Henk Hofland. 
Zijn twee kompanen in bello, Harry Mulisch en Jan Blokker, waren in 
voorafgaand jaar weggevallen, hij alleen was nog over ‘hier, nu, in deze 
idiote tijd’. Hoewel in het artikel van deze kwalificatie geen nadere uit‑
leg werd gegeven, is de bedoeling duidelijk: dat de tijd mede ‘idioot’ 
was omdat de erfenis van de oorlog niet langer geldig en de ‘maatstaf 
der dingen’ daarmee zoek was.2

 Dit boek toont dat dit slechts ten dele het geval is. Invloed heeft de 
oorlog inderdaad nog maar weinig – of het zou diep in de structuur 
van de samenleving en de mentaliteit van de bevolking moeten zijn – 
en de individuele herinnering eraan is om voor de hand liggende rede‑
nen minimaal maar de collectieve herinnering is groot, als voorbeeld 
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of argument wordt de oorlog nog veelvuldig gebruikt en zowel de ver-
beelding als de geschiedschrijving ervan bloeien. Hieraan zal voorlopig 
geen einde komen en dat is, een uitspraak van Mulisch indachtig, ver‑
moedelijk maar te hopen ook want zo’n einde zou wel eens het begin 
van een nieuwe oorlog kunnen betekenen.3

Pogingen herhaling van de toenmalige gebeurtenissen te voorkomen 
vormen een rode draad in de omgang met de Tweede Wereldoorlog en 
leverden daarom ook de titel van dit boek. De achtergronden hiervan 
zijn in voorgaande pagina’s keer op keer gegeven. Een van de belang‑
rijkste is dat moderne oorlogen zo vernietigend zijn dat ze niets heel 
laten. Het symbool van de vernietigende kracht van de Tweede Wereld‑
oorlog was gedurende lange tijd de atoombom. Tegenwoordig denkt 
men bij vernietiging en Tweede Wereldoorlog in de eerste plaats aan 
genocide. Dit is echter slechts één kant van het verhaal – althans van 
het verhaal dat hier verteld werd. Er is ook nog een volstrekt andere 
kant en die heeft met de sinds 1945 groeiende rol van de media van 
doen. Opvattingen en beelden, in dit geval met betrekking tot de oor‑
log, kunnen dankzij moderne media een kracht krijgen die in een min‑
der gemediatiseerde samenleving welhaast ondenkbaar is. Het thema 
van dit boek betrof dan ook het snijpunt van deze twee noties: het 
publieke, dat wil veelal zeggen het media‑debat over de oorlog. Maar 
omdat media en openbaarheid nogal abstracte categorieën zijn – in 
de proloog werden zij met mist geassocieerd: goed waarneembaar van 
een afstand maar verdwijnend naarmate je dichterbij komt – is gepro‑
beerd een en ander zo concreet mogelijk te maken. Het is een van de 
redenen dat in dit boek de voorkeur uitging naar verhalen, het liefst 
over of van individuele personen. Een andere reden voor deze voor‑
keur is hieraan verwant: dat het verhaal mijns inziens het beste middel 
is om een complexe werkelijkheid te benaderen.

Tijd als bladerdeeg

Niet alleen in de vorm, ook in de chronologie wordt in dit boek een 
gezichtspunt bepleit dat nadrukkelijk de complexiteit van de geschie‑
denis erkent. In dit perspectief schuift in de tijd laagje over laagje over 
laagje en vormt daarmee zoiets als bladerdeeg. Zeker waar het com‑
plexe fenomenen als de openbaarheid betreft, is een dergelijke visie 
doordrongen van wat je de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige zou 
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kunnen noemen: terwijl het ene fenomeen komt, blijft het andere, ter‑
wijl een aspect op de ene plek al zichtbaar is, is het elders nog niet 
zover en tussen het moment dat een opvatting wordt geventileerd en 
het moment dat hij wordt geaccepteerd, kan een groot gat liggen. Zo’n 
complex kan eigenlijk alleen geanalyseerd worden door het belangrijk‑
ste kenmerk ervan, die gelaagdheid namelijk, te ontkennen. Maar doe 
je dat, dan verkruimelt het geheel onder je ogen. Erken je daarente‑
gen de gelaagdheid, dan aanvaard je de onmogelijkheid van heldere 
scheidslijnen en krijg je zoiets als Harry Mulisch aan het begin van De 
Aanslag over de werking van de Tweede Wereldoorlog schrijft: dat zij is 
als de bewegingen die een boot in water teweegbrengt.4 Een dergelijke 
theorie is intellectueel onbevredigend. Een tegenovergesteld stand‑
punt brengt niet minder nadelen met zich mee want doet de werkelijk‑
heid geweld aan. Een onoplosbaar dilemma is het gevolg.
 Ondanks het besef van zo’n dilemma werden in dit boek met betrek‑
king tot de nasleep van de Tweede Wereldoorlog vier fases onderschei‑
den: 1. de naoorlog, 2. de jaren vijftig, 3. de jaren zestig en zeventig 
en tot slot 4. de periode sinds 1980. Het probleem van deze indeling 
bleek keer op keer. Er waren zoveel groepen, lijnen, haken en ogen 
dat het beter was geweest geen tijdsindeling aan te brengen. Dat kan 
echter niet. Vandaar ook dat er in de literatuur over de nasleep van de 
oorlog nogal wat chronologieën de ronde doen.5 De verschillen met de 
hier aangebrachte zijn, op enkele uitzonderingen na, betrekkelijk. De 
eerste uitzondering betreft het zogenoemde nationaal verhaal en de 
breuk in de tijd die ten aanzien daarvan in de jaren zestig plaatsgevon‑
den zou hebben. In de lopende tekst werd die breuk al een paar keer 
gerelativeerd, verderop gebeurt het nogmaals, dan nadrukkelijk. De 
belangrijkste reden van deze nadruk is dat met de uitdrukking ‘natio‑
naal verhaal’ de kern van het publiek debat wordt geraakt. De woorden 
suggereren immers zoiets als overeenstemming over onderwerp en in‑
houd van de herinnering. Maar is daarvan ooit sprake geweest? Zo ja, 
wanneer, bij wie en in welke zin? Zo nee, waarom niet (meer)? 
 De tweede uitzondering betreft de breuk die, met het slachtofferver‑
haal als criterium, veelal rond 1970 wordt aangebracht. Tot dat moment 
zou de aandacht voor dat verhaal gering zijn, daarna zou het slachtof‑
fer in toenemende mate in het centrum van de belangstelling komen 
te staan. In dit boek wordt een dergelijke verandering niet ontkend6 
maar wel betoogd dat rond 1970 van omslag nog geen sprake was. Het 
proces verliep geleidelijk, de verandering werd pas later merkbaar.
 Je zou hetzelfde ook anders kunnen zeggen. De inschatting van een 
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breuk is een kwestie van perspectief – de tijd als bladerdeeg: let je op 
de inhoud (‘voorlopers’), dan kun je rond 1970 inderdaad een veran‑
dering constateren; let je op het effect (‘publiek’), dan ligt de omslag 
later.7 Hier ligt een cruciaal punt en een belangrijke reden van het ver‑
schil tussen dit boek en andere studies. Hier gaat de aandacht in de 
eerste plaats uit naar de media en pas in de tweede plaats naar intel‑
lectuelen, wetenschap en politiek. Elk van deze categorieën heeft een 
eigen ritme en die ritmes lopen veelal niet parallel: tijd als bladerdeeg. 
 Het ingewikkeldste echter is de eventuele derde uitzondering. Door 
sommigen, onder wie Madelon de Keizer en Hans Blom, wordt be‑
toogd dat de Val van de Muur ook voor de oorlogsherinnering een ce‑
suur heeft betekend: het perspectief werd internationaler, het beeld 
complexer. Ook dit wordt hier verre van ontkend. Niettemin is het vol‑
gens mij nog te vroeg om de gebeurtenissen van de laatste decennia te 
overzien en om die reden ook betwijfelbaar of de Val van de Muur wel 
zoveel betekenis heeft gehad voor het oorlogsbeeld. Andere factoren 
zoals de voltooiing van het magnum opus van Loe de Jong, de ver‑
schijning van kritische studies van jongeren, de toenemende associ‑
atie van oorlog en Shoah, de tegelijkertijd groeiende aandacht voor an‑
dere groepen dan joden maar bovenal de onthullingen over de slechte 
naoorlogse opvang van oorlogsslachtoffers en de gênante omgang met 
joodse tegoeden speelden zeker zo’n grote rol. In ieder geval lijkt het 
nog te vroeg het complexe geheel van de afgelopen decennia te over‑
zien. Vandaar dat zij in dit boek bijeengehouden worden.
 Wat betreft eerdere jaren is dat minder noodzakelijk en worden in 
dit boek met betrekking tot de nasleep van de oorlog drie periodes on‑
derscheiden. De eerste, de naoorlog, wordt gekenmerkt door de poging 
de klap te boven te komen, te herstellen, te zuiveren en opnieuw te 
beginnen. In deze jaren was men aanvankelijk nogal kwistig met ver‑
halen en verkondigde in navolging van Londen en het verzet ook een 
relatief eenduidig beeld. Het hield echter niet lang stand, teleurstelling 
kreeg de overhand, de duidelijkheid verdween. Dit laatste bleef zo in 
de jaren vijftig, de tweede periode waarin hier de nasleep van de oorlog 
onderscheiden wordt. Belangrijkste verschil met de voorgaande perio‑
de is dat een versplinterde, moeilijk te verwoorden oorlogsherinnering 
in toenemende mate, zij het her en der onder protest, aanvaard werd. 
Ook de gedachte dat er met een schone lei begonnen kon worden, ver‑
dween naar de achtergrond. Het verhalen over de oorlog speelde zich 
vooral in de huiselijke kring en bij speciale gelegenheden af. Verge‑
ten werd de oorlog niet maar bij gebrek aan een voor allen herkenbaar 
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verhaal werd hij ook niet herinnerd, althans niet als een duidelijk te 
omschrijven gebeurtenis. Dit veranderde in de derde en voor de oor‑
logsherinnering meest cruciale periode: de jaren zestig en zeventig. 
Hierin ontstond opnieuw een duidelijk oorlogsverhaal, zij het in zowel 
een gematigde als in een radicale variant. Maar hierbij bleef het niet. 
Een dergelijk verhaal nestelde zich nu ook in het collectief geheugen 
en leidde ertoe dat de oorlog vanaf de tweede helft van de jaren ze‑
ventig als het ware herbeleefd werd. Deze herbeleving was de opmaat 
voor de publicitaire herinneringshausse van de jaren tachtig en negen‑
tig, de almaar sterkere associatie van oorlog en Shoah, de gelijktijdige 
herontdekking van het oorlogsverleden van tal van andere, tot dan toe 
marginale groepen én de op dit alles volgende deconfiture van de oor‑
logsherinnering.
 Alleen al uit de wirwar van deze summiere samenvatting blijkt dat 
het nuttig is binnen het begrip nasleep uit de ondertitel van dit boek 
verschillende betekenissen te onderscheiden – ze werden hiervoor 
al even genoemd: invloed, herinnering, gebruik, verbeelding en ge‑
schiedschrijving. Elk van deze elementen heeft een eigen dynamiek en 
die kan van tijd tot tijd, groep tot groep en persoon tot persoon verschil‑
lend zijn. Bovendien grijpen de verschillende dynamieken in elkaar. 
Een schijnbaar chaotisch geheel is het gevolg. Zo wordt in het tweede 
deel van dit boek naar aanleiding van onder meer de grote belang‑
stelling voor het dagboek van Anne Frank, de publicaties van Minco, 
Presser, Bastiaans en de vertoning van de documentaire van Resnais 
nogal wat betekenis aan het jaar 1957 gehecht. Op basis daarvan zou je 
kunnen besluiten wat de nasleep van de oorlog betreft in dat jaar een 
scheidslijn aan te brengen. Dat zou m.i. echter net zo onjuist zijn als 
het aanbrengen van een scheidslijn rond 1970. In 1957 begon een en 
ander te schuiven maar dat gebeurde nog voorzichtig en resultaat, be‑
halve dan wellicht in de hoofden van een onmogelijk te schatten aantal 
voorlopers, had die verschuiving nog nauwelijks. Hetzelfde gebeurde 
toen enkele jaren later het proces tegen Eichmann gevoerd werd en in 
Nederland de televisieserie De Bezetting werd vertoond. Stuk voor stuk 
droegen genoemde gebeurtenissen en publicaties bij aan een andere 
omgang met de oorlog maar het duurde nog jaren tot het effect hiervan 
in grote kring zichtbaar werd.
 Vandaar ook de eveneens grote betekenis die in dit boek aan de jaren 
1985 en 1995 wordt gehecht. Chronologisch vallen zij in de vierde en 
laatste periode – dezelfde waarin de, let wel, invloed van de oorlog lang‑
zaam minder werd. Nooit echter werd de oorlog zo krachtig herinnerd 
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en verbeeld als juist toen. Deze herinnering was echter niet persoonlijk 
maar collectief en niet oorspronkelijk (op basis van eigen ervaringen) 
maar afgeleid ofwel ‘gemediatiseerd’. Aan de basis ervan lag een ver‑
andering die in de jaren zestig en zeventig zijn beslag had gekregen en 
dus al in 1957 begonnen was. Maar op het moment dat die verandering 
in de openbaarheid het duidelijkst zichtbaar was, zocht een intellectu‑
ele voorhoede het alweer in een andere richting. De tijd als bladerdeeg 
kortom en de nasleep van de oorlog een ingewikkeld samenspel van 
invloed, herinnering, verbeelding, gebruik en geschiedschrijving.

Invloed

Nuanceringen ten spijt lijdt het geen twijfel dat de invloed van de oor‑
log in het Nederland van de tweede helft van de twintigste eeuw enorm 
is geweest. Maar aard, moment, richting en gevolgen van die invloed 
tonen grote verschillen. In de eerste jaren na de oorlog, zo zou je ver‑
algemeniserend kunnen stellen, onderging iedereen de invloed van de 
recente gebeurtenissen, al was het alleen maar doordat het land ver‑
woest en de economie kapot was. Maar maximaal tien jaar later had 
de economie zich al zover hersteld dat er van materiële invloed van de 
oorlog steeds minder te merken was.8 Vreemd genoeg bleek vanaf dat‑
zelfde moment de grote psychische invloed van de oorlog, met name bij 
degenen die er het hardst door getroffen waren: concentratiekamp‑ en 
vernietigingskampslachtoffers.9 De invloed van de oorlog op hun le‑
vens was vanzelfsprekend vanaf het eerste moment groot maar daar‑
van kwam aanvankelijk relatief weinig naar buiten.10 Men kon er moei‑
lijk over spreken of – wat deels of hetzelfde neerkomt – de omgeving 
wilde niet luisteren. Dat veranderde in de loop van de jaren zestig en 
zeventig en leidde in de laatste decennia van de twintigste eeuw zelfs 
tot een situatie die welhaast omgekeerd was aan die van de late jaren 
veertig en vijftig: het spreken over de oorlog werd zo massaal dat het 
leek alsof ook de invloed groter was dan ooit.11 Bij nader inzien blijken 
verschillende categorieën door elkaar te lopen.

Herinnering en verbeelding

De inschatting van de invloed van een gebeurtenis is temeer ingewik‑
keld omdat zij, zeker waar het psychische zaken betreft, afhankelijk 
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is van hetgeen de persoon in kwestie of eventueel zijn woordvoerder 
(arts, journalist, historicus) mededeelt. Het is een van de achtergron‑
den van genoemde, verwarrende relatie tussen de vijf aspecten waarin 
het begrip nasleep onderscheiden kan worden. Meteen na het eind 
van de oorlog werd uitvoerig over de oorlog gesproken en geschreven12 
maar de mededeelzaamheid stokte spoedig. De gebruikelijke verkla‑
ring hiervoor is dat men meer oog kreeg voor heden en toekomst, voor 
Koude Oorlog en Wederopbouw onder meer. Dat is zeker juist. Maar 
veel minder vaak genoemd en moeilijker ook waarneembaar is het feit 
dat invloed en mededeelzaamheid aan elkaar omgekeerd evenredig 
kunnen zijn. Gevolg hiervan is een paradoxale vorm van zwijgen of 
spreken: men doet het een maar bedoelt het ander; men zwijgt, hult 
zich in raadselen,13 ‘spreekt’ via monumenten of stilte14 of beschouwt 
suggesties als de hoogste uitdrukkingsvorm.15 Communicatie, zo werd 
eerder beweerd,16 is meer dan het ‘zenden van een boodschap’ – spre-
ken. Vaak is zij in de eerste plaats gebaar, ritueel, vorm – zwijgen.
 Vanaf het begin van de jaren zestig werd het spreken over de oor‑
log gebruikelijker. Dat gebeurde aanvankelijk vooral collectief, dat 
wil zeggen aan de hand van spraakmakende verbeeldingen van een 
gemeenschappelijke ervaring. In dat verband moeten in ieder geval 
De Bezetting van Loe de Jong, Ondergang van Jacques Presser en In de 
schaduw van gisteren van Henk van Randwijk genoemd worden,17 met 
op de achtergrond internationale gebeurtenissen als het Eichmann‑
proces,18maatschappelijke verandering19 en de snelgroeiende invloed 
in media en politiek van de generatie die de oorlog op jonge leeftijd 
had meegemaakt.20 Door dit alles werd op basis van bestaande maar 
‘vergeten’ noties in relatief korte tijd een helder beeld van de oorlog 
gevormd. Het steunde op een drietal, uit de oorlog en vroege naoorlog 
stammende pijlers: 1. de ontoelaatbare verkrachting van een schijn‑
baar weerloos volk door een oppermachtige, kwaadaardige buur, 2. de 
veerkracht van datzelfde volk dat zich onder aanvoering van zijn beste 
zonen verhief en de kwaadaardige buur plus zijn handlangers met bui‑
tenlandse hulp uiteindelijk ook wist te overwinnen en, ten grondslag 
aan een en ander, 3. de heldere grens tussen goed en kwaad. Er was bij 
de aanvaarding van dit beeld wel een ernstige complicatie – het was 
met name op basis van het werk van Presser en via een jongere genera‑
tie dat deze in de openbaarheid kwam: de eventuele verantwoordelijk‑
heid van de eigen bevolking voor het drama. Maar mede omdat dit al‑
ternatieve beeld van het verleden verbonden was aan een radicale visie 
op het heden en laatstgenoemde onvoldoende bodem vond, verdween 
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het thema na enige jaren weer uit het zicht21 – om twintig jaar later des 
te krachtiger terug te keren en in plaats van een complicatie welhaast 
de kern van de zaak te worden.22 
 Zover was het rond 1970 nog niet. De publicatie van Het Konink-
rijk van Loe de Jong en alles wat in het verlengde daarvan geschreven 
en vertoond werd, maakte een subtiele variant van genoemd beeld in 
de loop van de jaren zeventig volstrekt dominant.23 Subtiel was deze 
variant niet alleen door de enorme omvang van genoemd werk maar 
ook doordat de klemtoon verschoof van hetgeen men tegen de vijand 
had gedaan naar hetgeen men onder die vijand had ondergaan. Die ver‑
schuiving is zichtbaar in Het Koninkrijk zelf maar kwam vooral tot ui‑
ting in de receptie van dit werk. Hiermee maakte het verzet, hoofdper‑
soon van de oudere oorlogsverhalen, plaats voor het slachtoffer, in het 
bijzonder dat van joodse komaf. De gevolgen hiervan voor de nasleep 
van de Tweede Wereldoorlog zouden enorm zijn. In het verzet kon 
immers slechts een zeer klein deel van de bevolking zich herkennen – 
degenen die tijdens de oorlog daadwerkelijk iets gedaan hadden, plus 
eventueel degenen die voor een radicale ingreep in de samenleving 
pleitten. In het slachtoffer, werkelijk of potentieel, daarentegen kon zo 
goed als iedereen zich vinden. 
 Een dergelijke massale herkenning vormt vermoedelijk ook de be‑
langrijkste achtergrond van de affaires die Nederland in de tweede 
helft van de jaren zeventig opschrikten.24 Immers, anders dan eerdere 
en latere oorlogsaffaires die respectievelijk vooral het heden25 en een 
voorbij verleden26 tot inzet hadden, illustreerden de nieuwe affaires 
bovenal de actualiteit van het verleden ofwel het feit dat de oorlog bij 
uitstek het referentiepunt was in de consensus over de inrichting van 
‘onze democratie’. Alleen een dergelijke democratie zou herhaling van 
het leed in de toekomst kunnen voorkomen. Een van de vele gevolgen 
van een dergelijk inzicht is dat individuele personen, vaak worstelend 
met een overvloed aan emoties en herinneringen, houvast kregen en 
aldus in staat werden gesteld hún verhaal te vertellen. Dit op zijn beurt 
is weer de verklaring van de enorme groei vanaf het eind van de jaren 
zeventig van egodocumenten, kleine en grotere geschiedenissen, do‑
cumentaires, organisaties, activiteiten en manifestaties die op de een 
of andere manier met de oorlog van doen hadden. Zoveel maatschap‑
pelijke opwinding over een en hetzelfde thema noodzaakte de overheid 
tot vergaande bemoeienis.27 Het versterkte de tendens.
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Gebruik en geschiedschrijving

Met een overheid die zich nadrukkelijk opwierp als hoeder van de oor‑
logserfenis werd bevestigd wat sinds 1945 al talloze malen gebleken 
was: dat de oorlog niet alleen een historische of persoonlijke gebeurte‑
nis maar ook een politiek instrument was. Dit werd met name duidelijk 
in het debat over Nederlands‑Indië, tijdens de Koude Oorlog, in de om‑
gang met Duitsland, Vietnam en Israël en, helemaal aan het eind van 
de twintigste, begin eenentwintigste eeuw, tijdens de gebeurtenissen 
in voormalig Joegoslavië, Rwanda, Irak en elders.28 Maar niet alleen 
met betrekking tot de buitenlandse, ook in de binnenlandse politiek 
is de oorlog in de loop van vijfenzestig jaar herhaaldelijk als argument 
of instrument gebruikt. Zo sloegen sociaaldemocraten en communis‑
ten elkaar in de jaren vijftig met het scheldwoord ‘fascist’ om de oren 
en beschuldigde een jonge generatie hun ouders in de jaren zestig en 
zeventig van een onveranderde klootjesvolkmentaliteit (= ‘grijs optre‑
den’).29 Toch duurde het tot de laatste decennia van de twintigste eeuw, 
het aanzwellend debat over de herleving van rechts en de volgens velen 
ontoelaatbare behandeling van minderheden dat verwijzingen naar de 
oorlog in binnenlandse aangelegenheden bon ton werden. Dit was te‑
meer het geval omdat de Shoah op datzelfde moment als de kern van 
de oorlogservaring werd gezien en de overheid zich in toenemende 
mate opwierp als hoeder van de oorlogserfenis, in het bijzonder van 
alles wat naar discriminatie of genocide neigde. De oorlog kreeg hier‑
mee een betekenis die van de historische gebeurtenissen ver verwij‑
derd was: hij werd symbool.30 Dit tot groot ongenoegen van degenen 
die zich professioneel met het verleden bezighouden en daarvan uit‑
eindelijk ook de hoeders zijn: historici. In weerwil van tal van politieke 
en andere instrumentele discussies probeerden en proberen zij de ei‑
genheid van het verleden te behouden. In een samenleving waarin dat 
verleden symbolische betekenis heeft, is dat niet eenvoudig.31

Regenboog vol zwart, wit en grijs

Zowel de vroegste beschrijvingen als het vanaf de jaren zestig ontstane 
beeld van de oorlog waren duidelijk van toon en inhoud. Met gebruik‑
making van later populaire termen zou je in dat verband van zwart‑wit 
kunnen spreken. Verhalen in dergelijke contrastrijke kleuren hebben 
echter niet altijd gedomineerd. Vooral in de jaren vijftig en opnieuw 
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vanaf het begin van het eind van de twintigste, begin eenentwintigste 
eeuw werd anders over de oorlog gedacht. Doorslaggevend hiervoor 
was het besef bij een groot deel, zo niet de meerderheid van de bevol‑
king dat het vroege oorlogsverhaal zoals verteld door verzetslui, Lon‑
den, slachtoffers en degenen die zich met hen verbonden voelden, niet 
spoorde met de eigen ervaring. Vandaar ook dat spoedig nadat de eufo‑
rie van de bevrijding voorbij was32 en in de jaren dat herstel moeizaam 
bleek33 een ander oorlogsbeeld dominant werd.
 Je zou het met gebruikmaking van dezelfde kleurenschaal grijs kun‑
nen noemen. Dat wil zeggen: gecompliceerd, met vloeiende grenzen, 
oog voor mogelijke schommelingen in de tijd en relativerend wat be‑
treft het onderscheid tussen goed en fout. Het verklaart dat het verzet 
op een zijspoor werd gezet,34 slachtoffers soms letterlijk maar meestal 
figuurlijk de mond werd gesnoerd35 en voormalige collaborateurs 
minder streng – of niet – werden aangepakt.36 Hierdoor ook werd het 
mogelijk dat tal van personen of instellingen die volgens zwart‑wit‑
normen op z’n minst een klont boter op het hoofd hadden, ongestoord 
de draad konden oppakken en zelfs carrière konden maken.37

 De persoon die wat dit betreft het sterkst in de openbaarheid trad 
en een dergelijke grijze visie op het jongste verleden ook het meest 
nadrukkelijk bepleitte, is dezelfde die van 1948 tot zijn dood in 1963 
voorzitter van de Tweede Kamer was: L.G. Kortenhorst. Hij had aan 
het eind van de oorlog een boekje gepubliceerd waarin expliciet voor 
samenwerking (niet collaboratie!) met de vijand werd gepleit en speel‑
de in het verlengde hiervan een cruciale rol bij de verdediging van De 
Telegraaf, Menten en tal van andere personen of zaken die bij het voor‑
malig verzet voor fout doorgingen.38 Kortenhorsts woorden evenals de 
daaraan gerelateerde ontwikkelingen haalden datzelfde verzet dan ook 
het bloed onder de nagels vandaan.39 Maar men kon er weinig tegen 
doen. Het grijze denken werd in de loop van de jaren vijftig zelfs der‑
mate dominant dat een van de personificaties ervan, Jan de Quay, het 
aan het eind van dat decennium zonder noemenswaardige protesten 
tot premier bracht en, een goede illustratie van de bladerdeegtheorie 
overigens, in 1966 nog tot vicepremier.40

 Toen in de loop van de jaren zestig, begin zeventig in het voetspoor 
van het Eichmannproces en Pressers Ondergang door jongeren even‑
eens beweerd werd dat een groot deel van de bevolking zich ‘grijs’ had 
gedragen, was de conclusie een andere, om niet te zeggen diametraal 
tegengesteld aan die van Kortenhorst en de zijnen. Dergelijk gedrag 
werd nu niet langer als onvermijdelijk, laat staan goed maar als laak‑
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baar om niet te zeggen fout gezien.41 Hoewel de radicale variant van 
deze opvatting geen lang leven was beschoren, verdween zij nooit hele‑
maal uit beeld en keerde in de loop van de jaren negentig terug, nu met 
een kracht en bewijsvoering die eerdere verwijten deden verbleken.42 
Hierin leek onder meer naar aanleiding van de publicatie van Grijs ver-
leden aan het begin van de eenentwintigste eeuw opnieuw verandering 
te komen. Terwijl dit boek inhoudelijk weinig nieuws bracht, waren 
zowel de ordening als de beoordeling van de feiten opnieuw anders, 
zeker voor degenen die de klemtonen van de jaren vijftig niet kenden 
of niet op de hoogte van dan wel het oneens waren met al langer lo‑
pende ontwikkelingen in professionele kring. Het leidde tot fel de‑
bat.43 Dit debat maakte het schrijven van dit boek af en toe lastig want 
plaatste mij in een spagaat. Ik had daarbij kunnen doen alsof mijn 
neus bloedde. Dat zou hypocriet zijn. Ik had mijn positie ook expliciet 
kunnen maken. Dat past niet bij de aard van dit boek en zou bovendien 
vervelend zijn geworden. Er zat niets anders op dan te schipperen – 
onpersoonlijk te zijn waar mogelijk en persoonlijk of betogend waar 
het echt niet anders kon.

Ondanks de grote symbolische betekenis van de Tweede Wereldoorlog 
aan het begin van de eenentwintigste eeuw en onafhankelijk van het 
morele debat over zwart, wit en grijs, kan het niet anders dan dat de toen‑
malige gebeurtenissen in de loop van de tijd met meer afstand bekeken 
worden. Zo’n groeiende afstand brengt veelal vergruizing van het beeld 
met zich mee en leidt ertoe dat men in toenemende mate oog krijgt voor 
de verscheidenheid van de gebeurtenissen: tussen personen, groepen, 
in de tijd en in de ruimte. Voor een jood uit Amsterdam was de oorlog 
een volstrekt andere ervaring als voor een boer uit de Peel, laat staan een 
uit Java; de Nederlandse oorlog van de zomer van 1940 was niet die van 
de winter van 1944; de Europese vijand van de geallieerden speelde een 
andere rol dan de Aziatische. Een dergelijke complexiteit zal versterkt 
worden door de onvermijdelijke ontdekking dat naoorlogse verhalen en 
toenmalige gebeurtenissen bij nader inzien nogal eens van elkaar ver‑
schillen. Getuige onder meer lokaal onderzoek naar de jodenvervolging 
betekent dit veelal dat de situatie gecompliceerder blijkt dan een meer 
algemeen verhaal suggereert. Gevolg hiervan is dat het oorlogsbeeld 
in meer stukjes uiteenvalt dan de kleur grijs, ondanks zijn veelvoud 
aan mogelijke tinten, aangeeft. Vandaar dat van verschillende kanten44 
voorgesteld is voor de toenmalige werkelijkheid het begrip veelkleurig 
te gebruiken. Zo en niet anders zou de oorlog zijn geweest: een regen‑



716

dat nooit meer

boog aan ervaringen, een potpourri aan verhalen en een wirwar aan 
achtergronden, in ieder geval een heel wat complexer samenstel dan in 
één of enkele kleuren aangegeven kan worden.

Van daders naar slachtoffers

Een grijze visie op het oorlogsverleden wordt door velen temeer als 
onaanvaardbaar gezien omdat het leed van de slachtoffers hiermee te‑
kort gedaan zou worden. In de jaren vijftig klonk een dergelijk verwijt 
zelden omdat de oorlog veelal vanuit een dadersperspectief werd be‑
keken: goed versus fout zou zijn als verzet tegen collaboratie of geal‑
lieerden tegen nazi’s. Dat was ook het perspectief van waaruit De Jong 
en Van Randwijk aan het begin van de jaren zestig dachten. Weliswaar 
kun je bij nader inzien niet anders dan constateren dat ook in de eer‑
ste vijftien jaar na de oorlog heel wat vanuit een slachtofferperspectief 
geschreven is45 maar destijds viel dat, behalve in eigen kring, niet erg 
op en in vergelijking met wat later gepubliceerd werd, is het inderdaad 
mondjesmaat. Dat veranderde in de loop van de jaren zestig, onder 
invloed onder meer van de publicatie van Pressers Ondergang, de toe‑
nemende aanwezigheid van de generatie die tijdens de oorlog te jong 
was geweest om deel te nemen maar het in de jaren zestig‑zeventig 
voor het zeggen kreeg en de groeiende individualisering.
 Gevolg van een en ander was dat het perspectief op de oorlog zich 
vanaf ongeveer 1970 verplaatste van daders naar slachtoffers. ‘In plaats 
van geestelijke weerbaarheid werd nu geestelijke kwetsbaarheid de 
graadmeter voor maatschappelijke en politieke erkenning,’ zoals Ido 
de Haan zegt.46 Deze verplaatsing bleek in de loop van de jaren tach‑
tig dermate dat het soms bijna een verdienste leek oorlogsslachtoffer 
te zijn.47 Het leidde her en der tot onrust en kritiek. Want waar lag 
de grens tussen werkelijk en vermeend slachtofferschap? Werd een 
dergelijke positie niet aangepraat? Hoe bepaalde je of iemand slachtof‑
fer was van de oorlog of ‘van het leven’? Aan de andere kant: wie had 
het recht iemand zijn gevoel van slachtofferschap te ontnemen? Maar 
omdat elk geval anders en zowel afhankelijk is van de inschatting van 
de persoon in kwestie als van die van de woordvoerders en helpende 
instanties, ontstond er een buitengewoon complexe situatie.
 Te midden hiervan was er slechts één onderwerp of groep waar‑
over met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog twijfel uitgesloten 
leek: de Shoah.48 Erkenning van het joodse leed en instemming met 
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elke poging herhaling daarvan te voorkomen werden dermate van‑
zelfsprekend dat zij welhaast voorwaarde werden voor deelname aan 
de modern‑westerse samenleving. Deze onuitgesproken consensus 
werd eind twintigste, begin eenentwintigste eeuw door nationale en 
internationale overheden met tal van verklaringen, daden en activitei‑
ten bekrachtigd. Het oorlogsverhaal kreeg mede hierdoor een sterkere 
magneet dan ooit tevoren. Dit is temeer opmerkelijk omdat datzelfde 
verhaal tegelijkertijd versplinterde. Aldus de voorlopige, paradoxale 
uitkomst van vijfenzestig jaar nasleep van de Tweede Wereldoorlog: 
een ongebroken spiegel met duizend barsten. 

Nationaal verhaal

In de geschiedschrijving van de nasleep van de Tweede Wereldoorlog 
geniet het zogenoemde Bevrijdingsglas in de Sint‑Janskerk van Gouda 
nogal wat faam. ‘Niet alleen vanwege de vorm en de gekozen thema’s, 
maar ook vanwege de locatie en de totstandkoming’ wordt het als een 
model van de nationale herinneringscultuur gezien.49 Om met dit laat‑
ste te beginnen: het enorme, acht meter hoge raam zou het resultaat 
zijn van samenwerking tussen tal van maatschappelijke groeperingen. 
Een project met andere woorden dat dwars door alle geledingen van 
de bevolking liep en daarmee een treffende illustratie is van de Neder‑
landse eenheid in verscheidenheid, nationaal dus. Deze eenheid wordt 
bevestigd door de voorstelling, met in het hart daarvan een groep man‑
nen met de Nederlandse vlag. Zij worden omringd door feestvierende 
mensen en uitbeeldingen van de oorlogsverschrikkingen. Onder het 
geheel staan de wapens van de elf Nederlandse provincies en van de 
stad Gouda, plus enkele verklarende teksten zoals de dichtregels die 
voor het project de inspiratie leverden.50 Ze zijn van de hand van een 
van Nederlands meest bekende verzetsdichters, Yge Foppema:
  

Gedenken [wij] hen die, toen het land verslagen
en machtloos scheen,

de vaan der vrijheid hoog hebben gedragen,
door alles heen.

Zowel door zijn ontstaansgeschiedenis als door de uitbeelding van on‑
derdrukking en verzet is het Goudse bevrijdingsglas een goed voor‑
beeld van de wijze waarop men kort na de oorlog met de oorlog is om‑
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gegaan. Om het met één woord te zeggen: nationaal. ‘In heel Europa 
werden de herinneringen aan de oorlog “ingeweven” in het traditio‑
nele, nationale, politieke en religieuze discours,’ zegt een Nederlands 
historicus die zich intensief met het onderwerp heeft beziggehouden 
en daarbij ook nadrukkelijk aandacht aan het Bevrijdingsglas besteed‑
de, Frank van Vree.

Eenvoudiger gezegd: tot ver in de jaren zestig – en in sommige landen 
nog langer – sloten de meeste monumenten, populaire romans, films, 
herdenkingsrituelen en wetenschappelijke studies direct aan bij de be‑
staande historische en politieke denkbeelden, bij de ‘grote verhalen’, 
het nationalisme, het geloof in de vooruitgang, de traditionele religi‑
euze en politieke ideologieën.51

Plan en praktijk

De plannen voor het Gouds Bevrijdingsglas waren zonder twijfel 
groots én nationaal maar ontstonden dan ook meteen na de bevrijding 
en werden – niet toevallig want Wilhelmina was beschermvrouwe van 
het project – op 31 augustus 1945, Koninginnedag, openbaar gemaakt. 
Dat gebeurde via een gestencilde brochure vol mooie woorden.

Het moet een glas zijn geschonken door alle gezindten, geplaatst in de 
kerk, die wel wordt beheerd door een Hervormde Kerkvoogdij, maar 
naar de geest het bezit [is] niet van één stad of één groep, maar van heel 
Nederland, Rooms en Onrooms.52

In tegenstelling tot de plannen van destijds en het beeld van tegen‑
woordig waren bij de totstandkoming van het Goudse Bevrijdingsglas 
echter niet ‘alle maatschappelijke groepen... zowel in de lokale als in 
landelijke comités, inclusief de gedecimeerde joodse gemeenschap’53 
betrokken. Om te beginnen waren het, een uitzondering daargelaten, 
alleen Gouwenaren die bijdroegen. Om hen te mobiliseren werd alles 
gedaan wat in zo’n geval gebruikelijk was en ook overal elders gebeur‑
de: vergaderd, een brochure gemaakt, intekenlijsten samengesteld, 
buurtverenigingen ingeschakeld, de pers gemobiliseerd, gelobbyd 
maar vooral mooi gesproken en mooi geschreven. Zoals op de meeste 
plekken54 leverde het weinig of in ieder geval onvoldoende op.
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Bepaald teleurstellend waren de resultaten van de inschrijvingen bij de 
Banken [waar de bevolking kon intekenen] en van de bemoeienissen 
der Buurtverenigingen, van wie wij weinig daadwerkelijke steun moch‑
ten ondervinden.

 Aldus de penningmeester in zijn eindverslag. Hoe en waar de gelden 
dan wel verzameld werden? Heel simpel, door de leden van het, wat 
heette, Comité Gedenktekens Oorlog en Bevrijding bij vrienden, ken‑
nissen en speciaal gekozen personen te laten aankloppen. Opnieuw de 
penningmeester:

Wij kwamen... overeen, dat elk lid van onze Commissie op zich zou 
nemen een aantal met zorg gekozen adressen te bezoeken, om door een 
persoonlijk woord onze argumenten kracht bij te zetten.

Dat lukte wel – en goed ook. Pas later, toen de verzamelde gelden toch 
nog onvoldoende bleken, werden anderen benaderd. Een mogelijke 
uitzondering daargelaten55 waren dat echter uitsluitend leden van de 
Stichting Fonds Goudse Glazen. Hun bijdragen hadden dus evenmin 
iets te maken met gezindheid, laat staan met nationale samenwerking. 
Vermogen, contacten, lobby, lidmaatschap, daar draaide het om. Niet 
onbelangrijk verder was het moment waarop gecollecteerd werd. Op 
31 augustus 1945 werd het plan openbaar gemaakt. Naar eigen zeggen 
wist het comité in zeer korte tijd de benodigde gelden bijeen te krijgen. 
Uit indirecte gegevens valt af te leiden dat die tijd in de maand septem‑
ber 1945 gevallen moet zijn. Dat is precies het moment waarop Lief‑
tinck het papiergeld ongeldig verklaarde – de week van het beroemde 
tientje viel tussen 19 en 25 september, vanaf de 26ste waren briefjes 
niets meer waard.56 Hoe eenvoudig was het niet een beetje van dat geld 
– velen hadden daarvan meer dan voldoende, in de oorlog was het niet 
eenvoudig uit te geven – aan een goed doel te schenken. Vervolgens 
zat dat met de wellicht waardeloze biljetten. En inderdaad, ‘kort na de 
voltooiing van onze inzamelingsactie in Gouda werd ons banktegoed 
getroffen door de geldsanering,’ schrijft de penningmeester in zijn 
eindverslag. Het kwam uiteindelijk goed, de gelden werden gedeblok‑
keerd, aan het feit verandert het niets. Aan de conclusie evenmin: dat 
de financiële achtergrond van de totstandkoming van het Goudse Be‑
vrijdingsglas een andere is dan destijds gepland en naderhand verteld.
 Deze relativering neemt niet weg dat het glas als zodanig een ken‑
merkend product is van de vroege naoorlog en in zoverre goed past bij 
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de toenmalige idealen en beelden. Zo bezien vertelt het inderdaad een 
nationaal verhaal. Maar al bij de onthulling in november 1947 bleek 
zowel het een als het ander achterhaald. De belangrijkste ‘inhoude‑
lijke’ spreker was de destijds fameuze predikant H.C. Touw, schrijver 
onder meer van een in 1946 gepubliceerde geschiedenis van Het verzet 
der Hervormde Kerk.57 Zijn woorden vertellen van vergeten (van de oor‑
log), onterecht idealiseren (van het verzet) en nationale plicht (tot her‑
denken). Van euforie, gemeenschappelijkheid of spontane collectieve 
herinnering is in zijn redevoering geen sprake. Integendeel. Voor de 
media geldt hetzelfde. Daarin werd vooral ingegaan op de kunstzin‑
nige en nauwelijks op de symbolische, laat staan vermeend nationale 
aspecten van het raam. En als dat gebeurde, zoals in de NRC en De 
Maasbode, dan om aan te geven dat die hun tijd gehad hadden.
 ‘De bevrijding is hier [in het raam] te veel vanuit de strijdbare illega‑
liteitskant gegeven om een verbeelding te kunnen zijn van de bevrij‑
dingservaring van geheel het Nederlandse volk.’58

Verhaaltjes en bitterheid

De gemeenschappelijke euforie over de bevrijding duurde nog korter 
dan het succes van het nationaal oorlogsverhaal. Terwijl het een plaats‑
maakte voor onvrede raakte het ander in toenemende mate onderge‑
schikt aan een wirwar aan verhaaltjes, bitter zwijgen, politiek correcte 
maar weinig zeggende woorden en woordeloos rouwbetoon. Een goede 
illustratie van het verschil tussen de vroege en de latere oorlogsherin‑
nering biedt de achtergrond van een van Nederlands meest bekende 
oorlogsteksten: die van Henk van Randwijk op de Eerebegraafplaats 
van Bloemendaal. De auteur ontving het verzoek voor het eerst in 1952 
maar weigerde. Zo kort na het volgens hem schandalige optreden van 
Nederland in Indonesië en terwijl bevrijdingsbewegingen overal ter 
wereld (Algerije, Korea) neergeslagen werden, wilde hij van verheven 
woorden niet weten. Maar een jaar nadien veranderde hij van gedach‑
te, niet omdat hij opnieuw trots was op Nederland maar omdat hij zich 
realiseerde dat de nadelen van het grote vergeten niet opwogen tegen 
de voordelen van een kleine overdrijving.59 En dus verkondigde Van 
Randwijk in 1953 wat hij in 1945 eveneens verkondigd had.

Verwijl niet te lang bij het verdriet om hen, die wij missen... Zoek daar 
waar Neerlands volk leeft en werkt. Zie hoe wijd zijn land is, hoe hoog 
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zijn hemel, hoe dichtbij het ruisen van de geweldige zee. In deze gewes‑
ten zijn vrede en vrijheid groot geworden. Zij zijn de vruchten van gees‑
telijke zuiverheid, eerlijk denken, naastenliefde en geloof. Bedenk...60

In mei 1945 hadden dergelijke woorden prachtig geklonken. Maar hal‑
verwege de jaren vijftig klonken ze welhaast vals. Getuige een niet lang 
hierna gehouden lezing was Van Randwijk zelf een dergelijke mening 
eveneens toegedaan. Het nationaal gepoch over verzet en vrijheid, over 
doden die voor de toekomst gestorven waren en visioenen van gerech‑
tigheid, was ver verwijderd van de werkelijkheid, betoogde hij. Derge‑
lijke mooie woorden dienden nog slechts één doel: orde, rust, recht en 
wet. In de naoorlog had men immers niet goed weg geweten met de 
ongeorganiseerde bende die het verzet was geweest.

Daarom werd de strijd der enkelingen met één salto het ‘verzet der na‑
tie’, daarom werden de eenzame vechters plotseling ‘onze’ helden, van 
ons allemaal, en de doden ‘onze’ doden, van ons allemaal, en ze wor‑
den in ons naoorlogse Nederland met al die andere doden op één hoop 
gesmeten...

Steeds weer dat gepraat over eensgezindheid, vervolgde Van Randwijk. 
Het was één lange leugen. Om die te verhullen waren de gevallenen 
weerloos in het gelid gezet,

voor de nationale doeleinden van vandaag aangetreden, ontdaan van 
hun persoonlijkheid, beroofd van hun overtuiging, gelijkgeschakeld in 
het uniform van de dood.61

 Van Randwijk was van deze mening weliswaar een uitgesproken 
maar geen uitzonderlijk vertegenwoordiger.62 Rond 1950 kon ‘nie‑
mand’ zich nog vinden in het oorlogsverhaal zoals zich dat bij de be‑
vrijding gevormd had. Dit gold in de eerste plaats het verzet, held en 
belangrijkste verteller van dat verhaal. Het was zwaar teleurgesteld. 
Vandaar dat de man die in 1945 de inspiratie voor het Goudse glas had 
geleverd, Yge Foppema, in de jaren vijftig geheel andere taal schreef.

Wij zeiden: het uur der bevrijding
vergeten wij nimmermeer,
maar de vrijheid verloor haar wijding
en wij gedenken niet meer.63
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Ook de eerder uitvoerig genoemde Jan Meulenbelt verwoordde deze 
teleurstelling. Hij bewerkte zijn bijdrage aan Onderdrukking en Verzet 
tot een zelfstandige uitgave maar voegde er twee nieuwe hoofdstukken 
aan toe. Het laatste droeg de titel ‘Over de levenden’. Daarin vertelt hij 
niet alleen over de naoorlogse teleurstelling en het gebrek aan eens‑
gezindheid maar ook over de wrok van ‘de grote vaderlandse midden‑
moot’ ten opzichte van het verzet. Vandaar dat diezelfde meerderheid 
het verzetsverhaal niet meer wilde horen en liever vergevingsgezind 
was ten opzichte van degenen die aan de andere kant hadden gestaan: 
‘Menige verzetsstrijder heeft het bij terugkeer in de samenleving moei‑
lijker gehad dan menige collaborateur.’64

 Bij degenen die tot Londen gerekend kunnen worden, was de sfeer 
nauwelijks beter. Zij kregen vanaf de latere jaren veertig immers even‑
eens de ene na de andere veeg uit de pan. Neem alleen al de onthul‑
lingen over de ‘imponerende krenterigheid’65 waarmee de regering 
in ballingschap zich voor krijgsgevangenen, gijzelaars en vervolgden 
had ingezet. De Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 
verhaalde er omstandig van. Slecht ook was het beeld van hetgeen de 
regering in ballingschap voor het bezette vaderland had gedaan. Om‑
gekeerd was het zo dat er van de in Londen gesmede plannen niets 
verwerkelijkt werd. Geen wonder dat de meest spraakmakende verte‑
genwoordigster ervan, Wilhelmina, zich in 1948 bitter terugtrok. Dan 
waren er de slachtoffers. Voor hen had het nationaal oorlogsverhaal 
in vergelijking weinig belangstelling en dus kon het ook hun verhaal 
niet zijn. Dat geldt in nog sterkere mate de tewerkgestelden, Indische 
Nederlanders en, vanzelfsprekend, de velen die geheel of gedeeltelijk 
aan de andere kant hadden gestaan. Hoe en waar zouden zij zich in 
een ‘nationaal verhaal’ moeten herkennen? Bleven degenen die van 
zo’n verhaal de eigenlijke dragers zouden moeten zijn, ‘de bevolking’. 
Zij had, voor zover in één adem te noemen, echter vooral de neiging 
het jongste verleden te vergeten. Dit niet alleen omdat zij meer geïn‑
teresseerd was in heden en toekomst,66 dit ook omdat haar ervaring 
niet spoorde met het verkondigde (Londense en verzets‑) verhaal. Dat 
verhaal was te eenvoudig, dat wil zeggen: moreel te zwart‑wit en in‑
houdelijk niet veelkleurig genoeg. Daarentegen leende de morele en 
inhoudelijke complexiteit die wél spoorde met de ervaring van de be‑
volking zich weer niet voor een verhaal dat met trots en instemming 
verteld kon worden. En dus vertelde men elkaar verhaaltjes, zweeg en 
luisterde eens in de zoveel tijd naar de enkelen die bij officiële gelegen‑
heden mooie, ‘nationale’ woorden spraken. Zo bezien is de onbegrij‑
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pelijke tekst die Adriaan Roland Holst halverwege de jaren vijftig voor 
het Nationaal Monument op de Dam maakte – over het ‘nachtgewol‑
ken verward treurspel, dat wereld heet’ – onbedoeld minder onbegrij‑
pelijk dan veelal wordt gevonden.

Gemeenschappelijk beeld

Vanaf het eind van de jaren vijftig nam de aandacht voor de oorlog 
geleidelijk toe. Hiermee groeide ook de behoefte aan een beeld – een 
beeld dat blijkbaar dus nog onvoldoende bestond.67 In een ingewikkeld 
samenspel van actualiteit en historische belangstelling kwam zo’n 
beeld vanaf het begin van de jaren zestig tot stand. De belangrijkste ar‑
chitect ervan, dat lijdt geen twijfel, was Loe de Jong. Eerst in beeldende, 
daarna in geschreven vorm herhaalde hij tussen het begin van de jaren 
zestig en het eind van de jaren tachtig uitvoerig het verhaal dat in de 
vroege naoorlog, onder meer in het Goudse glas, ook al verteld was. De 
nieuwe door De Jong vertelde versie van dat verhaal was oneindig veel 
beter, subtieler en op een aantal punten ook anders maar de grote lijn 
was dezelfde.
 In navolging van rebelse ouderen als J.B. Charles, Ed. Hoornik, Jan 
Buskes, de niet altijd even consequente Henk van Randwijk, Friedrich 
Weinreb, Jacques Presser en enkele anderen werd door een jongere 
generatie vooral tegen laatstgenoemde gedachte protest aangetekend: 
de bevolking zou zich heel wat minder veerkrachtig hebben opgesteld 
dan De Jong beweerde. Deze kritiek verstomde echter spoedig. De 
(slechte) afloop van de Weinrebaffaire mag als symbolisch voor haar 
uitputting worden beschouwd, het afscheid van Jan Rogier als een 
bevestiging hiervan. Hiertegenover stond de gelijktijdige, overrompe‑
lende invloed van het magnum opus van Loe de Jong. Critici werd hier‑
door de wind uit de zeilen genomen. Bovendien verschoof de focus, 
misschien nog meer in de receptie van het werk van De Jong dan in 
het werk zelf: van het verzet naar het slachtoffer. Het vereenvoudigde 
de eensgezindheid. Tegen de verontwaardiging over wat weerlozen, in 
het bijzonder joden, was aangedaan, viel immers heel wat minder in 
te brengen dan tegen de gedachte van gemeenschappelijke weerstand. 
Genoemde verontwaardiging had bovendien als ‘voordeel’ dat zij, an‑
ders dan het per definitie voorbije (oorlogs)verzet, actueel was en dus 
in het heden enigszins leek te kunnen goedmaken wat in het verleden 
was nagelaten. Vandaar ook dat binnen het dominante oorlogsverhaal 
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een verschuiving plaatsvond van inhoud naar perspectief. De klem‑
toon lag voortaan niet langer op het verzet maar op goed en fout. Tot 
de laatste categorie behoorden niet alleen degenen die in het verleden 
een misstap hadden begaan, fout was eenieder die in het heden niet al 
het mogelijke deed herhaling van het gebeurde te voorkomen. Een van 
de middelen hiertoe was de gemeenschappelijke herinnering. Aldus 
kreeg de uitdrukking ‘dat nooit meer’ een dubbele betekenis: van ge‑
dachte en daad. ‘Nooit meer gebeuren’ en ‘nooit meer vergeten’ raak‑
ten onlosmakelijk verbonden.

De schijnbare eensgezindheid met betrekking tot het oorlogsverleden 
droeg eraan bij dat Loe de Jong een half jaar na publicatie van het deel 
van Het Koninkrijk over gevangenen en gedeporteerden zijn hand over‑
speelde. Maar al betekende de Aantjesaffaire voor de geschiedschrijver 
persoonlijk een blamage, voor het door hem vertelde oorlogsverhaal 
had zij nauwelijks of geen betekenis. Integendeel. Door alle opwin‑
ding over de oorlog won dat verhaal, zij het onder protest van een klei‑
ne groep professionals, zelfs nog aan kracht. De beste illustratie c.q. 
bewijs hiervan is de herdenking in het jubileumjaar 1985. Als er ooit 
zoiets bestaan heeft als een in grote kring gedeeld ‘beeld’ van wat er tij‑
dens de Tweede Wereldoorlog in Nederland gebeurd was, dan was het 
toen. Boek na boek, documentaire na documentaire, artikel na artikel, 
manifestatie na manifestatie, interview na interview. De verschillen 
in detail waren enorm maar de structurele overeenkomsten, hoe vaag 
ook, waren groter. Het is een ontwikkeling die, met de vertraging die 
een log orgaan eigen is, door de overheid bevestigd werd. Zo werd de 
lokale Amsterdamse herdenking aan het eind van de jaren tachtig in 
overeenstemming gebracht met de nationale herdenking in diezelfde 
stad. Tegelijkertijd werd Bevrijdingsdag tot nationale feestdag verhe‑
ven. Daarmee waren zowel 4 als 5 mei voor het eerst sinds het eind van 
de oorlog formeel nationale gebeurtenissen. Deze gemeenschappelijke 
ervaring werd binnen de samenleving op tal van manieren beklem‑
toond: door de oprichting van musea, inrichting van herdenkings‑
plekken, onthulling van monumenten, voeren van rechtszaken tegen 
politieke delinquenten die de dans hadden weten te ontspringen, er‑
kenning van tot dan toe vergeten of verwaarloosde groepen en een 
onafzienbare stroom producties en manifestaties die op de een of an‑
dere manier met de Tweede Wereldoorlog van doen hadden. De hierin 
geuite veelheid aan herinneringen en ervaringen was dermate dat zij 
veelal uitgelegd wordt als het einde van de gemeenschappelijkheid, ‘de 
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definitieve ondergang van het traditionele en politieke discours’.68 Op 
het eerste gezicht klopt dat. Tegelijkertijd heeft de veelheid aan ver‑
halen de eenheid van de ervaring versterkt. Dit laatste was temeer het 
geval omdat die ervaring een magneet kreeg: de Shoah.

Internationaal symbool

Het hoogtepunt van de gemeenschappelijke oorlogservaring in het 
midden van de jaren tachtig van de twintigste eeuw was tevens een 
keerpunt. Een van de redenen hiervan is dezelfde Shoah. Deze maakte 
het verhaal in toenemende mate internationaal.69 Terwijl de geschie‑
denis van de Duitse inval, het verzet, goed en fout, de Hongerwinter 
en de grote stakingen zich binnen Nederlandse grenzen afspeelde – in 
zoverre is het oorlogsverhaal tot diep in de jaren tachtig altijd natio‑
naal geweest, dat wil zeggen: beperkt tot het Nederlands grondgebied 
–, verschoof het perspectief door de Shoah richting Polen en andere 
Oost‑Europese locaties. Tegelijkertijd hield ook de belangrijkste ‘bron’ 
van het verhaal op Nederlands te zijn. Hij werd eveneens internati‑
onaal, met name Amerikaans en in mindere mate Israëlisch en van 
elders.
 Een ander gevolg van de toenemende betekenis van de Shoah bin‑
nen het oorlogsverhaal is dat de kritiek uit de jaren zestig terugkeerde. 
Zoals gezegd was die kritiek destijds gesneuveld in zijn eigen logica, 
namelijk dat een radicale visie op het verleden verplichtte tot een ra‑
dicale ingreep in het heden. Van dergelijke verlangens was in de ja‑
ren tachtig en negentig nauwelijks nog sprake. Daarentegen werden 
met de groeiende aandacht voor de Shoah zowel de beschuldigingen 
als de schuldgevoelens sterker. Toen hierop in de jaren negentig het 
ene bericht na het andere volgde over naoorlogs antisemitisme, slechte 
opvang van oorlogsslachtoffers, gesjoemel met joodse tegoeden en 
er ook nog eens uitvoerig gedebatteerd werd over het grote aantal in 
Nederland omgekomen joden, werd zelfverwijt in toenemende mate 
onderdeel van het oorlogsverhaal. Het spreekt welhaast voor zich dat 
een dergelijk verhaal zich slecht leent voor verkondiging bij officiële 
gelegenheden.
 De toenemende aandacht voor de Shoah en het besef van eigen ver‑
antwoordelijkheid zijn niet de enige redenen dat de gemeenschappe‑
lijke oorlogservaring vanaf het midden van de jaren tachtig zijn be‑
langrijkste tijd gehad leek te hebben. Er kwam ook meer kritiek. Jonge 
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onderzoekers stelden onverwachte vragen en brachten nieuwe gege‑
vens aan het licht. Rebelse figuren als Adriaan Venema, Nanda van 
der Zee en ikzelf kwamen met pijnlijke onthullingen en genante sug‑
gesties. Tot dan toe vergeten groepen vertelden onbekende feiten. Te‑
gelijkertijd werden steeds meer individuele verhalen openbaar. Door 
dit alles bleek ‘de oorlog’ die het Koninkrijk der Nederlanden tussen 
1940 en 1945 had meegemaakt en die Loe de Jong in het naar datzelfde 
koninkrijk genoemde boek had beschreven, een begrip dat de lading 
steeds minder goed dekte. Die lading bleek een complex samenstel 
van talloze oorlogjes: nationale, lokale en individuele, incidentele en 
structurele, groeps‑, zuil‑ en regio‑gebonden. In zoverre verging het de 
Tweede Wereldoorlog zoals het, in de woorden van Jan Romein, eerder 
de Tachtigjarige Oorlog was vergaan: hij vergruisde.
 Dat dit proces zich uiteindelijk niet doorzette en dit voorlopig ver‑
moedelijk ook niet zal doen, is, nogmaals, het gevolg van het alomte‑
genwoordig besef van de extreme misdadigheid van het nazisme, in 
het bijzonder tegenover joden en enkele andere groepen. Deze maakt 
dat de Tweede Wereldoorlog ook anno 2011 in de eerste plaats nog als 
een morele gebeurtenis wordt gezien en het fundament van een door 
allen – nationaal en internationaal, joods, christelijk, homoseksueel of 
Nederlands‑Indisch – gedeelde overtuiging: dát nooit meer!




