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Hoofdstuk I
Vandaag hoor ik dat Joseph K zich in zijn cel heeft opgehangen. Ik ben er even op
uit geweest om het fijne van de zaak te weten te komen en verneem bijna tot mijn
teleurstelling dat hij gewoon doodgegaan is. Men heeft zich nog tot het uiterste
ingespannen om hem in leven te houden, hij is nog een dure patiënt geweest ook,
zeggen ze spijtig.
Waaraan de gedachte aan deze man bij mij blijft haken weet ik niet. Maar ik wil
mij er deze dagen niet langer opzettelijk van afleiden en liever mijn best doen het
beeld van dit opgewekte en spottende moordenaarsgezicht scherp te maken in mijn
herinnering.
Het langwerpige gezicht kan ik uitstekend terughalen: de doorzichtige ogen, de
dikke gestulpte lippen en de uitdrukking van een en ander. Ook toen ik hem later
voor het Hof zag getuigen in de moordzaak van een collega, was die expressie bijna
nog niet anders dan in de tijd waarin hij als legale gangster, moordend, rovend en
brandstichtend, het duitse gezag en de SS-idee in onze streek representeerde.
Misschien was hij wat rustiger. Hij leek lauwer en minder beweeglijk, maar nog
volstrekt ongeïmponeerd en de spottende, bijna glimlachende uitdrukking was altijd
nog aanwezig.
Hij heeft mij een keer een klein beetje te pakken gehad. Dat ik de herinnering aan
hem opeens een ogenblik wil vasthouden, is evenwel beslist niet omdat ik aan
mémoires denk te beginnen. Het schrijven van mémoires moet een prerogatief
blijven voor generaals als Eisenhower en heren als meester Kruls. Maar ik heb
tegenwoordig het gevoel dat ik de merkwaardige bezettingstijd en de krankzinnige
eerste bevrijdingsjaren nu ver genoeg
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achter mij heb om sommige dingen vollediger te zien dan ik het tot dusver kon, en
ze misschien enigszins te begrijpen.
Het is er mij dus niet om begonnen een verhaal te vertellen. Als ik een verhaal
vertelde, zou ik niet met Joseph K mogen beginnen, of hem een andere naam
moeten geven, enkel al uit eerbied voor Kafka, die Het Proces ook met een Joseph
K begint. Als ik een verhaal wil vertellen is die andere arrestatie gekker en is mijn
ontvluchting, nog een andere keer, meer thrilling. Maar er zijn er zoveel die veel
meer meegemaakt hebben. En het vertellen van deze verhalen windt maar op. Men
wordt weer opnieuw gek.
Nee, wat ik wil, is iets onderzoeken. En ik wil enige geschiedenis-vervalsers een
stok tussen de benen steken. Nu ik in 1948 terugzie over de jaren, die ik op sommige
punten met meer en op andere punten met minder geluk ben doorgekomen, niet
zonder schaamte en niet zonder trots, nu weet ik dat ik als kind verschrikkelijk
bedrogen moet zijn door het Vaderlandse Geschiedenisboek. Ik zie prins Maurits
nòg knielen, voor hij het startschot van de slag bij Nieuwpoort laat afvuren... Als ik
er wat aan doen kan, zullen althans míjn kindskinderen hun voorouders uit de Eerste
Duitse Oorlog (1940-1945) niet zo erg vereren, met al de Van Hogendorpen,
Watergeuzen, Prinsgezinden en J. P. Coenen van onze dagen.
Ik volg een spoor terug. Ik weet nu waar het uitgekomen is en ik weet ook waar
ik de eerste prent zag. Het spoor begint voor ieder van ons op een andere tijd en
een andere plaats. Voor mij staat het eerste teken bij de gerechtelijke moord op van
der Lubbe en is het einde tot dusver gemarkeerd door noem maar wat gij wilt. De
ontmaskering van mr Frederiks als auteur in Elsevier? Het proces-Weinreb? Kies
maar uit; de wanden staan vol met tekens. Men kan dit spoor op elk willekeurig punt
beginnen, altijd komt men uit. Elke dag heeft de krant twee of drie berichten die de
ellende van de voorbije tijden voor een ogenblik belichten op enkele punten. Het zo
opgloeiende licht van bijna elk punt in het spoor-terug doet dit spoor op den duur
helemaal en in één keer zien.
Joseph K was twee jaar jonger dan ik, maar het leken wel
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zes jaren. Hij was loodgieter ergens in het Moezelgebied, maar hij wilde eigenlijk
altijd zo graag bij de politie. Jonge Duitsers willen wel meer graag bij de politie, ook
nu; de combinatie van ambtenaarschap, uniform en medezeggenschap in een
gezag. Toen mijn neef, die oorlogsvrijwilliger geweest was, uit Indonesië terugkwam,
wilde hij ook bij de politie. Ik raadde het hem af, ik ging informeren. Ik hoorde dat
ze bijna allemaal bij de politie wilden.
Joseph K heeft zijn kans gehad door Hitler, die zijn kans kreeg van de duitse
liberalen en ‘christelijken’, van bankiers en dominees als de latere Gogarten, welke
‘orde’ van goddelijke afkomst achtten, autoriteit tegenover ‘atomisering’ en een sterk
feitelijk gezag boven alles stelden. Deze hele troep kreeg weer een kans van de
beschaafde landen en van ons, die ons niet op onordelijke wijze als mens
manifesteerden toen het daarvoor de tijd was, maar die èn daarvoor èn daarna alle
agressoren in China, in Abessynië en waar ook ter wereld met onze vriendelijke
belangstelling plachten en plegen te begunstigen.
K heeft in elk geval zijn kans om bij de ‘politie’ te komen gekregen en er wat van
gemaakt waar nationaal-socialisten en fascisten met voldoening op kunnen terugzien.
Toen wij elkaar ontmoetten, was Joseph Unterscharführer, een ijverig
Sicherheitsdienstmann en een geoefend moordenaar en bij onze bevrijding van
Duitsers en landverraders had hij in de loop der bezettingsjaren, voorzover mij
bekend is, een achttiental gewone moorden gepleegd bij ons, in Appingedam,
Doezum en waar nog meer, een paar brandstichtingen (in boerderijen, met de
lichamen der verslagenen er nog in), wat diefstallen (uit geldkistjes en spaarpotten,
als de vermoorde huisvaders nog lagen te bloeden op het karpet). Hij mocht ook
mee, de boekhandelaar W, die een en ander van De Bezige Bij verspreid had, in
zijn suitekamer doodschieten. Daarenboven nam hij met zijn kameraden, nederlandse
en duitse nationaal-socialisten, merkwaardig vaak èchte politiemannen van afkomst,
aan de massaexecuties in Anloo en Bakkeveen deel. Toen de Canadezen nader
kwamen, hebben de Duitsers inderhaast nog een 70-tal gevangenen uit het Huis
van Bewaring gehaald en vermoord
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met de hun eigen correctheid; zeven keer hebben zij ongeveer 10 mannen in de
nacht naar een donkere plek buiten gebracht, twee aan twee in de nek geschoten
en ordelijk, zij het haastig, begraven. Dit is het soort moorden waarin de fascisten
en nationaal-socialisten van 1933 af geoefend waren, - zijn, moet ik zeggen, ik
vergat Franco. Dit is wat iedereen wist, althans kon weten als hij zich niet moedwillig
afwendde van vooroorlogse openbare anti-fascistische en latere illegale
berichtgeving, dus waarvan iedereen verplicht was te weten. Het soort moorden
dus waaraan iedere nationaal-socialist en fascist, hoe licht zijn geval ook geweest
is en hoe vlot hij zijn zuivering doorgezwijnd is, mede schuldig is. Maar ook daarover
kom ik nog te spreken.
Hij was bij de arrestatie van mijn vriend Klaas B, en bij het doodschieten, in zijn
werkplaats, van diens gebrekkige schoonvader, bij wie Klaas in huis was, een man
die van niets wist. Hij placht met zijn nationaal-socialistische kameraden de gevangen
Nederlanders, deze besten onder de goeden, aan de gloeiende radiator vast te
binden gedurende 2 of 3 maal 24 uur, hun de nieren kapot te slaan en hen te
behandelen met de kuur in het koude bad, de zogenaamde ‘brobbelkuur’, welk
woord een mooi voorbeeld van een ‘onomatopeion’ is. Ik zal u niets besparen.
Of dat alles hem zijn gerechte straf zou hebben opgeleverd, is, gezien de elasticiteit
van de nederlandse gerechtigheid in deze zaken, nog de vraag. Alles was nog
mogelijk: dat hij inderdaad voor het peloton zou komen, evengoed als dat hij over
een paar jaren van uit een recreatiepension stukjes zou schrijven voor minne
nederlandse kranten.
Toch kunnen wij ons niet van hem afmaken door te zeggen dat hij maar een
vulgaire boef was, en overgaan tot de orde van de dag. Hij was politieman, Duitser
en nationaal-socialist, wat, hoewel er van de eerste twee soorten veel zeer
fatsoenlijke specimina zijn, een nogal fatale combinatie is. Men zou weinig
gerechtelijke vergissingen hebben begaan als men de kerels, die deze drie elementen
in zich verenigen, ongehoord en ongezien maar meteen terzake van moord had
opgehangen, in 1945. En in plaats van het element: Duitser, zou men inde andere
bezette
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landen hebben kunnen plaatsen Nederlander, Noor, Belg, Pool, enzovoort, met de
grootst mogelijke strafverzwaring wegens bijkomend landverraad.
Toch was K misschien een aardig jochie toen hij 10 was. Misschien was zijn vader
een teleurgesteld sociaal-democraat uit de tijd van Weimar, toen de reactie, door
het Westen op alle punten gesteund, de sociaal-democratie in Duitsland onschadelijk
maakte. Men begrijpt niet best hoe socialisten, met het duitse voorbeeld voor ogen,
nog durven regeren bij virulente kernen van conservatisme, maar misschien moet
men hen bewonderen.
Hij had wel een beetje fantasie, die Joseph, hij was wel een beetje slim en zijn
mond en zijn ogen stonden, zoals ik zei, altijd een beetje spottend, ook nog toen hij
als getuige optrad voor het Hof.
Ik zag hem het eerst toen hij mij te pakken had in de van P-straat. Het was een
zeer onschuldig geval en het liep goed af. Mijn vriend Johan wilde trouwen en had
een huis. Toen hij dit twee dagen voor de bruiloft nog bezig was in te richten, kwam
een van de verhuizers van de SD hem er uitjagen, met de morele steun van K.
Johan kwam uitermate bedrukt bij mij, en vroeg of er nog wat aan te doen was. Het
was 1943, de terreur was al in grote bloei, landverraders en Duitsers maakten jacht
op Nederlanders alsof dit wilde konijnen waren, honderdduizenden leefden verstopt
achter het behang, de gevangenen stroomden naar de concentratiekampen, het
fatsoen had een prijs op zijn hoofd, kortom het was de glorietijd van het zwarte front.
Als een van die arme misleide fascisten, voor wie men zich thans aanhoudend op
onze barmhartigheid beroept, in zijn uniform bij je deur kwam en je beval er binnen
24 uur uit te wezen, welnu, van de 100 burgers gingen er 90. Die het niet deden,
die zich verweerden en zich op de paragrafen van de vijand zèlf beriepen, kreeg
men daarvoor later wel. Er was alle gelegenheid, voor Nederlanders, die bv. hun
landverraderlijke buren niet meer groetten, grapjes te vinden als tewerkstelling,
OT-graven, o.i.d. - wat voor de fatsoenlijksten onder-

J.B. Charles, Volg het spoor terug

10
duiken betekende, inhouding van distributiebescheiden en noodgedwongen contact
met illegaliteit. Men kan rustig vaststellen dat op deze manier geprovoceerd
tienduizenden Nederlanders in Neuengamme en elders kwamen. En de dood vonden.
De verhuizers leven nog. Zij hebben gevangenisstraf gehad (alleen de ergsten) en
kregen daarvan gemiddeld de helft cadeau. Zij zitten tegenover u in de trein, zij
lezen dat collaborateurs-ochtendblad, let maar op. Zij zitten tegenover u en lezen
dat het in Spanje zo meevalt met die vervolgingen en dat wij maar eens barmhartig
moeten worden en dat die illegalen (die zij indertijd ‘verhuisd’ hadden) zo gestolen
moeten hebben...
Het was dus niet zo vreemd dat Johan niet wist, wat hij doen moest. Misschien
heb ik hem wel een verkeerde raad gegeven. Ik heb hem gezegd dat bij overlegging
van een officieel stuk moest eisen waaruit bleek dat de Wehrmacht zijn huis vorderde,
en dat hij er eerder nooit uit moest gaan. Ja maar, wierp J bedrukt tegen, die vent
zei dat hij van de SD kwam. Ik antwoordde dat de Duitsers van nature geneigd
waren op formaliteiten in te gaan en dat een vraag naar documenten nog geen
sabotage was, nog zelfs geen weigering.
Dit leek hem tenslotte ook het beste en hij vertrok.
Wat er die dag gebeurd is, weet ik niet, maar de volgende ochtend al vroeg kwam
een zwager van mijn vriend verontrust binnenstormen met de tijding, dat de SD in
alle vroegte een inval bij J gedaan had en het huis nu bezet hield. Iedereen werd
vastgehouden. Van buitenaf was er niets te zien. Zijn verloofde, zijn moeder en de
slagersjongen die aan de deur gekomen was, waren gepakt en werden nu
vastgehouden. Iemand van de opgeslotenen had kans gezien een briefje uit een
raam te werpen met de waarschuwing dat alles wat aan de deur kwam, opgepakt
werd. De zwager, die er juist op bezoek zou gaan, had dit briefje gekregen en was
halsoverkop van de deur weggevlucht.
Ook ik maakte mij bezorgd en voelde mij verantwoordelijk. Ik kon mij echter ook
niet goed verwijten dat ik de arme J de juiste houding had aangeprezen, zodat mijn
haat tegen de schoften weer een paar graden steeg.
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Ik controleerde mijn portefeuille en mijn zakken en overtuigde mij nog even of de
radio goed verstopt was en zo. Toen stuurde ik Ank met het volgende briefje in het
hol van de leeuw: ‘Aan de duitse politie in het huis van mevrouw M. Ik ben
verantwoordelijk voor de houding, die de heer M heeft aangenomen inzake de
vordering van zijn huis. Hij verlangt, op mijn advies, een officiële vordering, om zeker
te zijn dat hij niet de dupe van particuliere ambities wordt van wie dan ook. Mocht
u nadere inlichtingen wensen, tot vanmiddag 1 uur ben ik op mijn kantoor om u die
te verstrekken’.
Toen Ank binnen een half uur nog niet terug was, wist ik dat de moeilijkheden
groter geworden waren, want ze had de afstand lopend in 5 minuten heen en terug
kunnen afleggen. Ik wachtte nog 10 minuten, zei toen tegen iemand wat hij precies
te doen had, wanneer ik 's middags om zes uur nog niet thuis zou zijn en ging er
zelf op af.
Het leek een humoristisch geval. Ik kwam voor het huis, waar ogenschijnlijk niets
bijzonders gaande was. Toen ik voor de deur bleef staan, wenkte een man aan de
overzijde, die zich maar nauwelijks blootgaf achter de vitrages, angstig met het
hoofd van ‘nee!’ Een dame, wat verderop, begon oud blad van haar bloemen te
halen en wuifde zonder naar mij te durven kijken met de hand van ‘weg daar!’ Een
andere mevrouw stond geïnteresseerd in de hoek bij haar gordijn af te wachten hoe
ik in de val zou lopen. Verder was er geen kip te zien in de straat. Overal was het
stil. Achteraf breekt het grappige van het geval mij bitter op bij de herinnering aan
Free Legger en zoveel andere verzetslieden, die op een kwaad ogenblik bij een
adres aanbelden waarin de vijand zich verscholen had. Zij hebben er veelal met
een harde dood voor moeten betalen.
Ik drukte op de bel, terwijl ik aan de overzijde van de stille straat de angst van de
mensen die meenden, dat ik hun waarschuwingen niet verstaan had, en de opwinding
van het ene, alleen maar op sensatie beluste, wijf in mijn rug voelde.
Het was een bovenhuis.
Ik hoorde direct iemand voorzichtig de trap afgaan en toen
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hij beneden gekomen was, wist ik dat hij zich klein maakte in het hoekje bij de
scharnieren van de deur. Als de deur zou opengaan en ik een stap naar voren deed,
zou ik hem in mijn rug hebben. Toen het stil was, werd er aan het koord getrokken.
De deur ging half open en een honingzoete mannestem zei: ‘Komt u bóven!’ Ik stak
meteen mijn hoofd om de deur, naar achteren. Een jonge vent stond in het hoekje
gedrukt met zijn pistool vooruit. Het was de bedoeling dat hij mij zou verrassen als
ik binnengekomen was, zodat hij zichzelf wat belachelijk vond, toen ik zei dat ik hem
wel gehoord had. ‘Naar boven’ beval hij bars. Ik zei dat hij bedaard kon blijven. Ik
wist immers dat zij in het huis waren en was er toch op afgekomen. Was groter
onschuld denkbaar? Maar hij joeg me de trap op, met het pistool in mijn rug. Hij
moest zich wel een houding geven en ik zweeg maar.
Boven gekomen werd ik in ontvangst genomen door een nederlandse politieagent
van het ouderwetse diendertype, die ik van mijn jongensjaren af al kende. Hij was
in burger. Ik wist nog niet dat hij ook al door de SD geleend was. Ik keek hem
misprijzend aan en hij voelde zich ietwat gegêneerd, maar niet genoeg. Hoe zou
hij ook anders bij dat tuig terechtgekomen zijn?
Ik stak meteen van wal, maar hij zei dat het hem speet, maar dat hij mijn papieren
moest hebben en dat ik mij stil moest houden en in de kamer gaan zitten. Toen ik
daar binnenkwam, zat er een hele kring. Mensen met bedrukte, met woedende en
met onverschillige gezichten. Ank zat er ook bij. Wij lachten wat tegen elkaar. Ik
voelde mij wel wat opgelaten. Ik wist vrij zeker dat ze niets tegen mij zouden kunnen
vinden, maar ik had al eens met een SD-chef te maken gehad en ik wist hoeveel
zij zich van bewijs en feiten aantrokken. In 1945 sprak ik er met hem over toen hij
in de gevangenis zat. De Hauptscharführer was woedend. Het bleek toen dat dit
inderdaad een particulier zaakje van K geweest was, deze hele geschiedenis. Dat
had K nooit zonder mij mogen doen, zei hij. En hij had mij direct moeten vertellen,
dat u daar bij was, ‘denn Sie wissen, Sie haben mir nah am Herzen gelegen’, grijnsde
hij er openhartig
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bij. Maar K heeft niets durven rapporteren omdat het een privé grapje van hem was,
voornamelijk om een vriend een huis te bezorgen.
Wij zaten zwijgend in de kring. De lange blonde politieagent (een SS-er) bij ons
in de kamer en de diender, die als chef de réception opgetreden was, in de gang.
Wij waren ver van het raam geplaatst en moesten verlof vragen als wij naar de WC
wilden. Ik vroeg hoe lang wij hier moesten zitten. Tot de Duitsers terugkwamen om
ons te verhoren en over ons te beschikken. Zij waren er 's ochtends geweest toen
de val opgesteld werd en hadden gezegd dat ze in de loop van de dag langs zouden
komen om de buit te bekijken. Verder moest ik ophouden met vragen.
Wij bleven zwijgen. Er was niet de minste idee over de afloop mogelijk. Er was
hier 's morgens huiszoeking gedaan: wat hadden ze gevonden? Hoe was de luim
van de getatoeëerde beestjes? Was er toevallig vannacht ook een verrader door
onze jongens opgeruimd? Dat zou de zaak gemakkelijker maken voor de heren van
de Dienststelle. Ik geloofde dat echter niet, want dan zou ik er thuis al van gehoord
hebben. Ik vroeg mij af hoe het gelukt was in deze situatie een briefje op straat te
gooien en wie van mijn gezelschap dit gedaan zou hebben.
Toen vroeg ik de man, die ons bewaakte of ik van dat wachten ook gebruik zou
mogen maken mij even te scheren. Daar had ik 's morgens geen tijd voor gehad.
Johan zei dat ik zijn gereedschap op zijn wastafel zou vinden. De man fluisterde
lang met de diender van de gang en eindelijk vonden ze het goed. De oude
politieagent stelde zich naast mij op in Johans slaapkamer, en ik mocht mij scheren.
In de spiegel bekeek ik de situatie bij en achter het raam eens. Niet dat ik er tussen
uit wilde. Met een ontvluchtingspoging zou ik de zaak hier bederven en mijzelf
onmogelijk maken. Dit liep tòch wel goed af. Maar ik wou nu wel eens zien of het
zou kunnen als het moest. Gedurende jaren heb ik mij psychisch getraind gehouden
op één punt: als je gepakt bent of zult worden, gebruik te maken van de eerste kans
om te ontsnappen. Ik prentte mij bij voortduur in dat zelfs iemand, die naar de
executieplaats geleid
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wordt, vaak nog een kans heeft om plotseling zeer onverwachte dingen te doen.
Een vraagstuk, dat mij altijd bezighield en benauwde, was hoe van de 100 mannen
die een pistool droegen er misschien 10 waren, die het gebruiken konden op het
ogenblik dat zij verrast werden, en waarom zo weinig mensen bij hun arrestatie
ontsnapten, terwijl er bijna altijd wel een klein kansje is.
Ik wist dat de Duitsers ontzaglijk veel konden riskeren met hun gevangenen. Nòg
praten de SD-ers erover, hoe wonderlijk het is dat men 10 Todeskandidaten mee
naar een bos kon nemen, een kuil kon laten graven, hun bevelen daarin te gaan
liggen, op elkaar in sommige gevallen (Bakkeveen), om in de nek te worden
geschoten. Niemand doet iets terug, niemand schreeuwt, men legt zich neer.
Misschien overmeestert dan zijn doodsdrift een mens; er zijn mensen die een
lustgevoel ontdekken op het ogenblik van hun arrestatie; misschien legt de angst
ons reactievermogen lam. Misschien ook zijn wij verdoemelijk lui en troosten wij
ons met de uiteindelijke rust. Maar ik had mij in de oorlog een zekere spanning
aangewend om mij in dat geval niet te laten verlammen door fatalisme. Deze
spanning heeft mij later een paar keer het leven gered. Maar nog jaren na de oorlog
legde ik mij nimmer in een vreemd huis te slapen zonder de gangen en de gevels
en de tuinen op te nemen en te onderzoeken: hoe kom ik hieruit als er wat gebeurt?
Daar in de van P-straat had ik van mijn agent kunnen afkomen en op mijn gemak
kunnen ontsnappen, zag ik, terwijl ik mij schoor. In het uiterste geval. Onder het
inzepen, dat ik lang liet duren, zag ik in de wastafelspiegel hoe het er aan de
achterkant uitzag en nam ik, zonder dat hij dit merkte, mijn bewaker op. Vijftig,
schatte ik, misschien er boven. Hij droeg zijn pistool onder zijn openstaande
colbertjasje op de heup, hij had de armen gevouwen over elkaar en wiegde zacht
naar voren en naar achteren in de laarzen, die hij onder de burgerbroek droeg. Hij
was niet groot en zijn lichaamscontrôle leek mij niet indrukwekkend; daarbij was hij
even aan de dikke kant. Met zijn laarzen onder het goedkope burgerpak en het
eindje van de
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patroontas nog net onder de colbertjas uitstekend, was hij wel een erg mislukte
stille. Als hij drie en vijftig was, was hij in 1890 geboren. Dan was hij bij de vorige
demobilisatie negentien, twintig jaar oud. Dat was hij wellicht in de moeilijke jaren
van na de vorige oorlog, bij de heftige beroeringen in de arbeiderswereld van toen,
de stakingen en de relletjes waarvan ik mij weinig, maar genoeg voor mijn verdere
leven, kon herinneren - ik was toen acht jaar oud, maar moest de hele stad door
naar onze school en heb het een en ander gezien waarover ik óók nog kom te
spreken, nu ik toch begonnen ben - en dan had hij misschien als gedemobiliseerd
dienstplichtige, met veel van zijn ‘gezagsgetrouwe’ kameraden, zijn heenkomen
gezocht op de vluchtheuvel van de politie. Bij de politie ben je aan de goede kant,
want God is immers Orde, nietwaar, èn aan de safe kant, want je hebt de
moeilijkheden van je klassegenoten ontweken door het vaste geld-met-pensioen.
Je bent aan de kant gaan staan toen de straat schoongeveegd werd en je hebt de
volgende straten zelf mee schoon mogen ranselen.
Ik keek hem nog eens weer aan in de spiegel. Zijn gezicht was niet helemaal
schoon. Vroeger had hij misschien nog net een paar jaren een hupse snor gehad,
zo'n duitse. Wat er nu stond, mocht geen kneveltje meer heten; het was meer een
begroeide bovenlip, met haargroei tot in de neusgaten; laten staan bij het scheren
en eens in de maand kort gehouden door de barbier. Vaker kon de coiffeur er niet
aan te pas komen, want het vaste geld met pensioen is op den duur toch maar een
armoedige beloning gebleken. Vijfentwintig jaren trouwe dienst en meer, met
oorkonde en horlogeketting, maar een zuigeling van die twintiger jaren is inmiddels
zijn superieur geworden omdat die een pa had, die hem op de HBS kon doen.
Vijfentwintig jaren jongens van de spoorbaan jagen, voetballen inpikken, dieven
vangen en in de parken op de zedelijkheid loeren; ‘waarbij ik, verbalisant, vanuit
mijn schuilplaats waarnam, dat hij zijn...’ enz. Zuur en arm, netjes maar verbitterd,
bezeten door de Orde, met foute chefs en met een mis departement ergens heel
hoog boven zich. Ik schat dat hij achttien jaar
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gekregen heeft, want hij hééft zich tenslotte bij de SD laten detacheren. En ik taxeer
dat zijn baas zes jaar heeft gekregen en dat de chef van zijn departement, zij het
eervol ontslagen, vrij op straat loopt.
Ik wist dat ik mij van hem kon ontdoen, in het uiterste geval. Dat stelde mij
helemaal gerust, hoewel hier van dat uiterste geval geen sprake was; ik was hier
vrijwillig en met een zeker doel gekomen. Ik begon een opgewekt gesprek met de
diender. Ik vroeg hem of hij dit kon verantwoorden voor zichzelf. Hij begreep het
niet. Ik vroeg of hij nsb-er was. Ja. Of hij dus daarom geen bezwaar had tegen
detachering bij de SD. Nee; de anti's moesten het nu eindelijk maar eens leren. Of
hij geen bezwaar had tegen het vermoorden en mishandelen. Ten eerste was dat
laster van de engelse zender en ten tweede was het te begrijpen dat men zijn geduld
wel eens verloor; alles wat zij en de Duitsers deden, gebeurde voor ons bestwil.
En toen hoefde ik niets meer te vragen, maar liep alles vanzelf. Het was bij ons
altijd een wanordelijke rotzooi geweest met de rooien als gangmakers voor herrie
en opstand en als politieman had je nooit kans gehad het gezag te verdedigen zoals
het hoorde. Je had een nummer op je kraag opdat het publiek zich godbetert kon
beklagen als er eens een klapje viel, het was maar staken als ze te beroerd waren
om te werken, de tuchteloosheid van de jeugd was ten hemel schreiend en er werd
nauwelijks tegen opgetreden.
Dit was de teneur van de speech. Er kwam nog wel iets in voor van de nieuwe
orde (de Joden vergat hij) en de Boerenoorlog, maar hier kwam het op neer. Toen
vroeg ik naar zijn chef, die ik tot zijn benoeming als zodanig, in 1941 gekend en
volkomen vertrouwd had, en voor wie ik door mijn teleurstelling een bijzondere,
negatieve, belangstelling had gehouden, de moffenlikker B. Over hem delireerde
mijn agent. B was tegelijk een vader voor zijn mannen en een leeuw tegenover ‘het
publiek’, precies zoals het behoorde.
Ik veegde de resten zeep van mijn gezicht en kwam in een nadenkende stemming
weer binnen. Wij bleven weer lang zitten
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zwijgen en de stemming werd elk uur meer gedrukt. De moffen kwamen maar niet
terug. Ik vroeg om papier, wat ik kreeg, en ging zitten schrijven. De belangstelling
van onze bewakers voor mijn geschrijf was groot, maar zij lieten mij mijn gang gaan.
Ik schreef daar het eerste stuk van mijn novelle ‘Ontmoeting in den vreemde’, het
verhaal van de huzaren en de menigte op het koninklijke plein. (Bij Kroonder,
Bussum, uitgegeven.)
Het gegeven, van dat programma van de VVV en de toestromende menigte,
hadden wij een keer bij een borrel, met twee vrienden, bedacht en ik had hun gezegd
dat ik er nog wel eens een verhaal van zou maken. Daar kwam het, onder de
argwanende ogen van twee kerels, die het meer aanging dan zij vermoedden,
bladzijde na bladzijde.
Ik raakte zo verdiept in mijn werk dat ik niet merkte dat de duitse auto voor de
deur stopte. Toen ik voor K geroepen werd om in een andere kamer verhoord te
worden, liet ik mijn papieren achter. Ank vertelde mij later dat de twee agenten
onmiddellijk op mijn papieren afgekomen zijn en althans begonnen zijn ze te lezen.
Geesje, Johans vrouw, heeft hun nog venijnig verteld dat lezen in een anders
geschrijf schofterig was, maar de ene had haar uitgelegd dat zij dat moesten doen,
terwijl de andere haar bevolen had de mond te houden. Dat zijn dus de eerste lezers
van mijn eerste proza geweest, deze overlopers. Het moet hun slecht bevallen zijn;
volgens Ank hielden ze al gauw op met lezen en was het duidelijk dat zij in mij een
ongevaarlijke gek zagen. Ik heb de papieren zelfs teruggekregen en zij zijn later,
toen het verhaal bijna klaar was, weer opnieuw in de handen van de SD gevallen,
maar toen was de situatie anders, zodat ik het in 1946 nog eens weer heb moeten
schrijven.
Laat in de middag stopte dus een duitse auto voor het huis en kwamen de moffen.
Mijn eerste ontmoeting met K. Ik had altijd gedacht dat hij een ander was, toen ik
zijn naam hoorde, en ik nam mij voor mijn vrienden te waarschuwen dat wij die SD
toch beter moesten leren kennen en alle leden, stuk voor stuk.
Ik ging overeind staan en deed alsof er nu eindelijk iemand ter plaatse was, die
de zaak zou begrijpen en het beleg van het
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huis en onze vrijheidsbeneming opheffen. Hij was niet in het minst verrast en nam
mij zo onaangenaam mogelijk een verhoor af in de andere kamer. Ik begon met
mijn juridische verweer ter bescherming van Johan. Hij zei dat mij de lust nog wel
eens zou vergaan om mij met hun zaken te bemoeien, en hij wilde per se weten
hoe ik er achter gekomen was dat het huis door de SD bezet was. Zijn woede dat
dit had kunnen uitlekken, was bar. Wellicht had hij op groter buit gerekend. Wij
waren, met elkaar, waarschijnlijk geen stel om eens wat mee te beginnen.
Ik had op zo'n vraag gerekend en begon het klaargemaakte verhaaltje zo
geloofwaardig mogelijk af te draaien. Ik was 's morgens in alle vroegte voor mijn
vrouw in de rij gaan staan bij onze viswinkel en hoorde daar twee achter mij staande
mensen tegen elkaar zeggen: weet je dat de SD bij M in het huis zit. Toen had ik
direct aan die geschiedenis van die woning gedacht en had het mijne gedaan, wat
hem bekend was, want - en daar was ik weer bij mijn vorderingsformaliteiten. Zwijg,
zei hij. Ik wil weten wie dat daar bij die viswinkel wisten. Weet ik niet, zei ik, ze
stonden achter me. Maar 't waren mannestemmen. U liegt, zei hij. U bent
gewaarschuwd. Door wie?! Hij had mij op een lage sofa of divan laten zitten en
stond zelf voor me. De hoed achter op zijn hoofd, de handen in de zak. Een slecht
zittend pak aan. Een proleet in een machtspositie. Met veel minachting en boosheid,
maar ook wel gemengd met tevredenheid over de beleefdheid waarmee ik zijn
onbeschoftheden nam. Dit duurde vrij lang. Toen zag hij de betrekkelijke
hopeloosheid van het geval in. Het was inderdaad maar een particulier grapje om
een landverrader aan een huis te helpen. Alleen als hij wat strafbaars gevonden
had, kon hij met ons voor de dag komen op 't Scholtenshuis. Maar de huiszoeking
leverde niets op en mijn zakken en portefeuille waren schoon. Ik kon gaan. Maar ik
wilde Ank meenemen. Dat kon. En bedenk wel, zei hij, dat u over deze zaak zwijgt
als het graf. Ik krijg u trouwens nog wel. Sie haben schrecklich gelogen. Gehen Sie
wieder zu Ihrem Fischgeschäft! hoonde hij mij na.
Ik durfde niets terugzeggen. Hoe opgewekt ik hier des ochtends
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ook mee begonnen was, ik had nu het gevoel dat ik blij mocht zijn er zo te zijn
afgekomen. Ik schaamde mij voor mijn vrees en ik schaamde mij omdat ik tegen
deze proleet had moeten liegen, terwijl ik wist dat hij dat wist. Zoals ik nu loog tegen
een moordenaar, heb ik mij later nog veel verder aangepast bij het gemene
waartegen ik mij verzette, en zoals nu een begin van vrees mij onbehaaglijk stemde,
heeft de bangheid mij later wel eens bijna verlamd. Veel later ben ik tot de ontdekking
gekomen dat het pas in de laatste plaats onze tegenpartij is, die onze naoorlogse
reacties bepaald heeft, en veel eerder onze eigen mislukte houding. De eigen fouten
werken zich in de regel op twee geheel verschillende manieren uit: men vergeeft
zichzelf haastiglijk door ook de tegenstander te verontschuldigen, óf men straft
zichzelf in de vijand en wreekt aldus op hem de teleurstelling over zichzelf.
Waarschijnlijk hangt van iemands psychologie af, wat men doet. Het een is niet
laffer dan het ander. Ikzelf weet zeker, dat een belangrijk deel van wat wij met de
vijand willen afrekenen buiten de gedragingen reikt waarvoor de wet haar
delictsomschrijvingen maakte en waarop zij de doodstraf stelde. Het is de vernedering
dat hij ons angst aangejaagd heeft, ons tot bange leugenaars maakte en ons tenslotte
op onze beurt tot misdrijven dreef.
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Hoofdstuk II
Maar waarom zou men erover schrijven? Er is veel tegen. Er is tegen, dat ik graag
andere dingen zou doen, of beter doen. Er is tegen, dat het een hopeloze taak is
om het doel te treffen dat ik mij gesteld zie. Bedenk, dat ik het vorige hoofdstuk vier
of vijf jaren geleden geschreven heb. Als ik het nu weer lees, weet ik met iets van
paniek in het hart hoe snel de wereld haar gang gaat. Het is in deze paar jaren
namelijk al een ander hoofdstuk geworden dan het was. Van ditzelfde hoofdstuk II
schreef ik de eerste zinnen in begin 1952, bij ‘Bedenk’ begin ik nu, Januari 1953,
tot ‘met welke bedoeling’, maar hele gedeelten van hetzelfde hoofdstuk noteerde
ik al jaren geleden in definitieve vorm. Eigenlijk zal ik dit boek nooit kunnen schrijven,
door de verbijsterende stroomversnelling waarin mij de tijd gaat. Terstond als ik wil
gaan noteren is alles anders geworden. Omdat daarentegen het beginsel dat ik mij
in de tweede wereldoorlog ontdekte een steeds vaster beeld gaat vertonen moet
het boek er toch uit, want dat beginsel zou anders zo sterk in mij worden dat het mij
het leven onmogelijk zou maken. Het is, of ik een betrouwbaar pistool afschiet tegen
een uitermate onbetrouwbaar doel, het is mij of ik mijn ogen nu maar dicht moet
knijpen en afdrukken, omdat ik niet altijd kan blijven wachten. Ik laat alles dan nu
maar zoals het bij elkaar geschreven werd, al zal ik hier en daar nog commentaar
voegen bij delen die betrekkelijk veel of weinig jaren geleden al voltooid waren. Dit
wordt wel wat lastig voor sommige lezers, maar laten zij dan maar bedenken hoe
moeilijk het voor mijzelf is.
Met welke bedoeling ik ook schrijf, lezers zullen er in lezen wat zij er in wensen
aan te treffen en het tegen mij doen ge-
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tuigen. Nadat van dit boek al verscheidene delen gepubliceerd waren, is mij gebleken
dat ik daar rekening mee moet houden. De grote meerderheid van de mensen om
je heen, van het deel dat ‘goed’ was, laat ik zeggen van het niet-landverraderlijke
deel, was bij de oorlog zedelijk niet betrokken. Men heeft er onder geleden en zijn
zelfrespect heeft er onder geleden. Daarom hoort men liever niet meer over de
oorlog. Men heeft nu een paar jaren belangstelling geveinsd voor en uit beleefdheid
stil gezwegen bij de herdenkingen, maar God zij dank kwamen al gauw de processen
tegen de illegalen die zich verrijkt hadden of zich op andere wijze hadden misdragen,
het kan nu dus langzamerhand wel uit zijn.
Mensen die het goed met mij menen en die het mij wel vergeven hebben dat ik
in de oorlog anders gereageerd heb dan zijzelf, omdat zij zien dat ik er geen
voorsprong op hen door verkregen heb, hebben mij gewaarschuwd, die herinneringen
toch vooral wat onpersoonlijk te houden. Men zou kunnen denken - zij niet, zij kennen
mij immers - dat ik om zekere erkenning vraag voor eigen prestaties. Iemand met
wie ik als vriend kon opschieten noemde mij in een van zijn publicaties onverhoeds
en met onvriendelijke bedoeling een ‘miskend illegaal’. Hij had mij kort daarvoor
nog op de schouder geklopt en een tientje van mij geleend. Misschien is hij er achter
gekomen, dat ik dat tientje weer van een ander geleend had.
Iemand stuurt mij uit Amerika een exemplaar van The Writer, waarin het
hoofdartikel luidt: ‘keep yourself out of your story’. Dat is toevallig, want zij weet
helemaal niet dat ik zelf aan het schrijven ben. Maar het blijkt mij onmogelijk mijn
verhalen in de derde persoon te vertellen. Het gaat mij wel om een soort objectiviteit
in de feiten die ik vertel, zodat het een soort roman zou kunnen worden, maar dat
kan eigenlijk weer niet, omdat ik alleen vertel in verband met gedachten over die
feiten, die mij niet loslaten. En als men in een verhaal gaat denken, is de roman er
af. Om redelijk te selecteren wat ik voor de idee nodig heb, hoef ik het verhaal niet
mooi te maken maar ben ik wel gedwongen mijn persoon ingeschakeld te houden.
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Ik blijf zelf de beste contrôle voor mijn verhaal als ik er binnenin blijf. Ik zal trachten
geen zaken te vertellen, die geen objectieve betekenis hebben voor hen die ik mij
als lezers voorstel, dus geen sterke stukken, zelfs niet de paar oorlogsfeiten, die
daarvoor misschien in aanmerking zouden komen. Slechts zaken waar ik nu nog
niet los van ben en zaken evengoed van tijdens de oorlog als van zeer lang geleden,
onverschillig welke rol ik er in speel. Het zal voorkomen dat ik bezig ben mij het een
en ander te herinneren en dat ik dan even doorga, maar het zal daar nooit in de
eerste plaats om gaan. Het is nu lang genoeg geleden om te weten wat ik wil
schrijven en om het zo te kunnen dat het er niet toe doet wie het meegemaakt heeft.
Maar voor ik beginnen ga, wil ik mij veroorloven, mijn mogelijke persoonlijke motieven
nog eens te beschouwen. En zowaar! Ook deze bespreking geeft op zichzelf nog
onverwachte aspecten bloot van de zaken die mij bezeten houden.
Ik begon tijdens de oorlog samenhang te zien tussen enkele verschijnselen die elk
voor zichzelf niet zeer opvallend waren, maar mij in elkanders licht gezien gingen
intrigeren. Het viel op dat men het verzet met in hoofdzaak twee principieel
verschillende instellingen pleegde en dat de bevolkingssoorten naar deze instellingen
verschilden. Ik loop op mijn idee vooruit, als ik nu reeds zeg, dat wij de oorlog niet
gewonnen hebben met de Geest maar door de Macht, alleen maar doordat onze
vliegtuigen beter waren en omdat wij meer benzine hadden; hetgeen de consequentie
betekent, dat wij geen oorlog gewonnen hebben, maar slechts een gevechtspauze
bereikt. De verzetshouding nu, die niet in beginsel anti-nationaal-socialistisch was
maar eerder op een nationalistische wijze pro-nederlands, niet die van de Geest
maar van de Macht, trof men aan bij de klasse der beter gesitueerden en haar
secondante, de sergeant-majoorsklasse. Merkwaardig genoeg bleken bij deze
illegaliteit zelfs oud-nsbers te horen en jonge mensen van het njv-soort.
De illegaliteit van arbeiders, kleine middenstanders, kunstenaars en intellectuelen
was in het algemeen een andere. Het
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werd in de oorlog duidelijk dat er, althans statistisch, met eerbiediging van alle
uitzonderingen, een correlatie viel vast te stellen tussen de grootheid van iemands
belastingaanslag en zijn houding tegenover de bezetting, iemands vroegere politieke
indeling en deze houding, tussen iemands artistieke voorkeuren en zijn politieke
neigingen, enzovoort. De meest onverwachte correlaties lieten zich vermoeden.
Wel vast stond van tevoren, dat meer nationaal-socialisten en fascisten rooms waren
dan het percentage roomsen in Europa redelijk gemaakt zou hebben. Vast stond
ook, dat er onder de protestanten van Europa meer luthersen fout waren dan naar
verhouding verwacht kon worden. Allicht, omdat het fascisme in roomse landen en
het nationaal-socialisme in een luthers-rooms land ontstaan is? Maar onder de
benauwenis der vervolging drong de vraag naar de oorzakelijkheid het bloot
waarnemen der correlatie onweerstaanbaar opzij. Waren er, zowel in Luther als in
Rome, eigen elementen die het Beest begunstigden?
Zo lagen de correlaties overal. Neem aan, dat van de nietroomse Nederlanders
25% naar een protestantse kerk ging. Dan was onder dit bevolkingsdeel het
percentage van hen, die verkeerd gingen, veel geringer dan van alle niet-roomse
Nederlanders samen. Echter, diegenen van dezen die wel fout waren, behoorden
tot de gevaarlijkste soorten landverraders! Men kan onder de mensen, die niet rooms
zijn, ook nog onderscheiden een groep die niets aan haar protestantisme doet, maar
op Oudejaarsavond toch nog een kerk opzoekt. Welnu, als wij deze groep zouden
kunnen onderzoeken, zou men er veel minder socialisten onder vinden dan onder
de echte protestanten en het zou ook blijken, dat de Oudejaarsavond-kerkgangers
relatief zeer veel fascisten opgeleverd hebben. Ook thans neem ik aan dat van de
kudde, die zich op 31 December onwennig in een haastig verwarmd protestants
kerkgebouw verzamelt, voorzover zij overigens niet kerks is, 75% VVD is, 80% De
Telegraaf en 90% Elsevier leest.
Dit zijn inderdaad gewaagde sociologische schattingen. Ik kan er nog talloze aan
toevoegen. Onder andere, dat onder de
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gereformeerden, die zich over het algemeen zo goed gehouden hebben, (maar
alweer: die er fout van gingen, gingen zéér fout) de synodalen toch weer minder
goed geweest zijn dan die van art. 31 K.O. en, om ook een voorbeeld buiten deze
kerkelijkheid te nemen, dat onder de schilders de fijnschilders vrij gauw fout werden,
terwijl dat bij de expressionisten haast onmogelijk was. Een illegale vriend van mij
beweerde dat statistisch de echte homosexuelen in het algemeen veel beter waren
in de oorlog dan de gewone mensen, maar dat daarentegen de pseudohomosexuelen
bijna allemaal zwaar fout geworden zijn. Hier zie ik geen aetiologische mogelijkheid
achter en ik kan het hem zelf niet meer vragen. Maar de mogelijkheid van een
verklaring is wel te vinden voor hem die getroffen wordt door het feit, dat 50% van
de toneelspelers naar de Kulturkammer overliep, maar dat de beeldhouwers en bloc
goed bleven; ook, dat de goede toneelspelers niets van de Kulturkammer moesten
hebben maar de slechte wel, enzovoort.
Er komt soms een begrip van de achter ons lot staande waarheid schemeren,
dat men de pen grijpt om het uit te schrijven. Maar men kan er haast nooit toe komen,
want deze waarheid is zo verlammend als curare. Want deze waarheid houdt in,
dat men zeer alleen staat. Mensen van wie men dacht dat zij geestverwant waren,
zeggen nu dat zij niet inzien, waarom je geen SS-ers naar Korea zou laten gaan,
als ze zich nou eenmaal melden en wij liever zelf niet gaan.
Slechts een enkele keer laat men zich provoceren tot activiteit. Gezegend deze
enkele keer. Zij laat geen andere conclusie open dan deze, dat de oorlog nog
voortduurt en men in het verzet, maar gans alleen deze keer, en zonder verraderlijke
geestverwantschap, verzoening kan vinden voor de schuld der traagheid.
Iedereen heeft kunnen merken dat de kans om misverstaan te worden als men
het over de voorbije oorlog heeft, bijzonder groot is. Ik heb eens tot diep in de nacht
gesproken over de dingen die mij benauwden, met een vriend, van wie ik dacht dat
hij zou willen luisteren. Maar toen hij opstond om weg te gaan, zei hij: Je moet dit
zo gauw mogelijk voor mij opschrijven,
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het hoeft maar kort. Je wordt ‘voorgedragen’. Ik zei dat dat niet hoefde. Hij zei: nee
nee, natuurlijk niet, maar laat dat maar aan mij over.
Het is een verdomd vreemde geschiedenis met die zogenaamde onderscheidingen.
Ik heb gemerkt, dat het een even penibele quaestie is als een faillissement of
exhibitionisme in de familie, al maakt men er in het algemeen graag grapjes over.
Het is onkuis om over onderscheidingen te spreken in het huis van iemand die er
een gemist heeft. Er ligt echter zoveel stof tot overdenking in dit merkwaardige
instituut, dat het jammer is, als men daar niet eens voor mag gaan zitten. Ik kan mij
dat veroorloven, omdat ik buiten het probleem sta. Zou dat niet het geval zijn, dan
zou de quaestie mij zeker in verlegenheid brengen omdat ik objectief gezien wellicht
voor het een of ander in aanmerking gekomen ben en daarbij gevoelig genoeg ben
voor mijn aanslag in de mening van anderen. Nu ja van maar weinig anderen,
eigenlijk. Maar zodra iemand in verlegenheid te brengen is, bewijst dat zijn ijdelheid.
Ik ben ijdel. Als ik dommer was dan ik ben zou ik nog ijdeler zijn. Omdat ik tamelijk
intelligent ben, is er in de plaats van een stukje ijdelheid een zeker contingent
verlegenheid gekomen. Terloops zou ik dringend willen waarschuwen voor verlegen
mensen: het zijn mensen die op vastberaden wijze het een of ander met zichzelf
voor hebben. De verlegene houdt zich bezig met zijn eigen waarde en houding, zijn
vermogen om te denken is hem tot een last in plaats van tot genot. Zodra hij in het
publiek treedt, gaat hij zich afvragen hoe men die waarde schat en op slag is hij niet
zeker meer van zijn houding. Hij kan niet spontaan zijn, want hij houdt niet op,
zichzelf te bekijken in de reflex van de aandacht van zijn omgeving. Hij geeft dus
ook niet werkelijk om zijn omgeving. Haat daarom de verlegenheid, deze vervalste
geldingsdrift en mijdt verlegen mensen, want dezen weten te goed wat zij zouden
willen en zij zijn gevaarlijk onverschillig voor u.
Als ik mij verlegen voel worden, voel ik mij een rotzak. Sinds ik mij dat bewust
ben, ben ik er goeddeels af. Mijn eigen ver-
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legenheid kan ik hier trouwens buiten beschouwing laten en het probleem van mijn
miskende illegaliteit heb ik op tijd onschadelijk gemaakt, door met enige vrienden
te zweren, al in de oorlog, dat wij ons niet zouden laten decoreren. Ik weet nog
precies wanneer dat was. Dat was toen wij een koerier uit het Zuiden kregen, die
vertelde dat in het bevrijde gebied daar met muziekoptochten bij de huizen
gecollecteerd werd voor de vrouwen en kinderen van de gevallen verzetsmannen.
Wij wilden het niet geloven, maar wij moesten het wel geloven. Gecollecteerd,
godbetere, gebedeld, godverdomme, was dat het wat die lui voor Radio-Oranje
beloofd hadden van samen dragen van de ellende? Er zijn enkelen, die zich aan
die afspraak niet gehouden hebben, maar dat doet voor de anderen niet ter zake.
Na de oorlog is gebleken, hoe goed het ingenomen standpunt was. Het bleek dat
de grote massa, die niet heeft willen lijden en het daar zorgvuldig op gehouden
heeft, vast besloten was haar eigen houding te standaardiseren. Let op: zijn
meubeltjes willen houden en zijn baan redden wordt tot normaal verklaard, maar
op het beslissende ogenblik ‘dat verdom ik’ zeggen, ging boven de norm uit. Het
was dwaas, nu ja, en het verried eerlijk gezegd een gevaarlijke mentaliteit die wij
goed doen onder observatie te houden, nu die oorlog achter de rug is, maar een
beetje groot was het wel. Als men dit ziet, wordt duidelijk waarom de leidende groep
van in wezen ongeïnteresseerden, de conservatieven, zij die zich van de geest van
het verzet vrij hielden, al ondersteunden zij uit een eigen belang de machten van
het verzet, het onderscheiden voorstaat. Waarom zij met geestdrift lintjes verspreidt
en ridderslagen uitdeelt. Dat is, omdat het verzet als boven de norm, als ‘abnormaal’
moet worden gekenschetst. Doet men dit namelijk niet, dan wordt hij die voor zijn
fatsoen koos, normaal en de behoudende burger subnormaal. Een gemeenschap
waarin men zijn leven, zijn meubeltjes en zijn maatschappelijke posities uit een
wereldbrand gesleurd heeft door bekwame toegevendheid, zal politieke zuivering
en berechting ongaarne zien. Zij zal ze ongaarne enige tijd dulden om, zodra zij
meent dat dat wel weer kan, met een
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gratiebeleid en sluwe barmhartigheid, met royale zuivering van de zuivering en
behendige correcties van het rechtsherstel, het sub-sociale van de oorlogstijd weer
tot normaal te verklaren. Daartoe is nodig, dat het normale tot super-normaal
verklaard wordt en voor behoorlijk gedrag onderscheidingen verstrekt.
Zo dacht ik al gauw na de bevrijding. Ik kreeg via de Prins het Certificate of
commendation, mij toegekend door de Supreme Headquarters Allied Expeditionary
Force, ondertekend door Eisenhower, for brave conduct while acting under my
orders en nadat ik het document bekeken had, heb ik het weer ingepakt en met een
beleefd briefje teruggestuurd. Ik kon dat met nog te meer overtuiging doen dan al
aanwezig was toen enige groepen vrienden met mij de bovengenoemde afspraak
maakten, want het was nu al een jaar vrede, en ik had alle gelegenheid gehad mij
over deze vrede te verbitteren. Het was duidelijk, dat de onzuiveren deze oorlog
gewonnen hadden. Zij hadden hun status quo behouden ten koste van de
verzetslieden.
Vóór de eerste 5 Mei-viering had ik mij opgemaakt, de dodenherdenking mee te
maken, maar ik zag de burgemeester van de plaats waar dat gebeurde, zich aan
het hoofd van de stoet opstellen. Nu had deze man er helemaal niets mee te maken,
vond ik. Hij was vrij ver gegaan in het vorderen en dergelijke zaken en hij had de
foute, maar domme, politiecommissaris moreel enigszins ondersteund; deze
politieman had 18 jaar gekregen, wat niet zwaar was, en de burgemeester die niet
als getuige à décharge had willen verschijnen voor de politiecommissaris, toen de
advocaat het hem vroeg, een bijzonder hoge onderscheiding, want hij had de zorg
genomen om de laatste maanden van de oorlog nog onder te duiken en hij zat in
de club van de zeer hoge relaties. Nu is het mogelijk, dat hij ook eens iets uitermate
goeds gedaan heeft, maar vast staat, dat hij vaak ook beneden de maat van zijn
hoge ambt gebleven is. Hij heeft de brutaliteit gehad, mijn fiets te doen stelen en
mijn koper en tin voor de vijand te doen vorderen. Ik heb de lafaard niets gegeven
en ik heb op herhaalde aandrang ook genegeerd te verklaren dat ik niets bezat.
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Ik ben dus omgekeerd van mijn weg naar deze eerste dodenherdenking en ik heb
ook later niet met zulke herdenkings-optochten meegelopen. Om deze ene man
niet? Nee. Deze was, zegt men, nog een intelligent en een goed magistraat en wat
doet zo'n ordeteken er toe. Niet iedere burgemeester is een van de Meulebroeck,
de fameuze seul bourgmestre de Bruxelles. Het is verder ook zeer wel mogelijk,
dat hij onder het voort- schrijden in de avondstilte oprecht iets gevoeld heeft. De
quaestie is alleen, dat het iets anders geweest zou zijn dan ik zelf die avond voelde
en daarom wilde ik niet in zijn optocht lopen. Ik schat dat het als een
Wilhelmusgevoel-in-mineur te omschrijven is wat deze man voelde en ik verfoei het
Wilhelmusgevoel. Ik heb trouwens niets te maken met wat tachtig procent voelt en
ik verafschuw minstens dertig procent van wat deze stoet gevoelt, ik draai de radio
af als die lui die in Engeland zaten ons met bedrukte stem herinneren aan wat wij
meegemaakt hebben. Kortom, ik loop niet in een stoet mee omdat ik maar met
hoogstens vijftien mensen nagenoeg dezelfde rouw zou kunnen delen. En deze
vijftien mensen wonen nu nogal verspreid over de hele wereld. Als zij elkaar ooit
zouden ontmoeten, zouden zij zeker geen stoet formeren, maar samen aan de drank
gaan om vooral zorgvuldig over vroeger te zwijgen. Want zij zouden tot elke prijs
willen voorkomen, dat zij elkaar zouden teleurstellen.
Zo staat het met onderscheidingen. Wij weten hoe men ze krijgt en hoe men zorgt
dat zijn vrienden ze krijgen, wij weten dat er naar aanleiding van de oorlog een
weinig tuig gedecoreerd is en veel goede mannen en vrouwen, maar het pijnlijkste
is, dat er gedecoreerd werd om de norm te vervalsen ten behoeve van hen die onder
de maat bleven. Persoonlijk zal het mij steeds absurd zijn als mijn ‘land’ mij
onderscheiden zou, omdat ik in wat ik deed of verzuimde, niet goed genoeg deed
en ten onrechte verzuimde, wat ik behoorlijk verrichtte en terecht verdomde, zo
hoogst eigen maatstaven diende, dat ik Niemand het recht toeken mij onder zijn
algemene qualificatienorm tebrengen.
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Ik ben wat uitvoerig op deze zaken ingegaan, dat is voor een deel om zekere schade
in te halen. Men heeft mij te vaak ge- waarschuwd dat ik mijn eigen zaak, carrière
en zo, schaadde door telkens maar weer over die oorlog te blijven spreken. En het
stond zo rancuneus. Welnu, ze kunnen barsten, en ik heb op bepaalde punten zeer
stellige rancunes, onbeweeglijke claims als van beton. Ik ben in 1941 op last van
de vijand uit mijn ambt ontslagen, ik heb wel weer een ander baantje gekregen
voordat alles stuk liep en ik kreeg na de oorlog natuurlijk wat terug, maar er schieten
ongeveer acht maanden over waarin ik leefde van geld dat ik leende. Mijn
na-oorlogse benoeming zat ergens vast bij iemand waar ik in de oorlog helaas
onaangenaam tegen zijn moest. Zij heeft mij dus vierduizend gulden gekost, dat is
háár slag. Ik ben blij dat er mensen waren die het mij hebben willen lenen. Zij hadden
het door de oorlogsomstandigheden vrij gemakkelijk verdiend, maar ik zou dat geld
nog wel eens een keer willen teruggeven, het is nu al weer zeven jaar geleden. Mijn
collega's die wèl wilden doen wat de vijand van ze verlangde, zouden het makkelijk
kunnen maar die hoeven het niet omdat hun bezittingen niet geconfisceerd zijn.
Men mag mij dus stellig rancuneus noemen. Ik zal mij voor dit geld onrechtmatig
benadeeld blijven achten en ik ben van plan het terug te nemen.
Maar dat is nog steeds geen reden om te schrijven. Het is nu 1952. Het eerste
hoofdstuk schreef ik eind 1948. De strekking daarvan bevat iets als: ik sta nu drie
lange jaren achter de gebeurtenissen, zodat ik er welhaast objectief over schrijven
kan. Maar sedertdien telden wij weer drie jaren af en onze kijk op alles is al weer
anders. Niet principieel anders, meen ik. De titel Volg het spoor terug betekende
dat de oorlog van 1940-1945 een glimp van de huid was van de demon, die over
ons leven heerst, en ik nam op mij, te laten zien dat wij niet werkelijk bevrijd zijn
van zijn demonie. Toen ik in plaats van woorden in enige overmoed mijn eerste
werkelijke daden tegen deze demonie stelde, in Duitsland in 1939, is daarmee bij
mij iets

J.B. Charles, Volg het spoor terug

30
ingezet, dat nog niet opgehouden is te reageren. Ik heb geleerd dat er één avontuur
is, meer levensgevaarlijk dan alle andere mogelijke avonturen, dat is het waagstuk
om te trachten te handelen naar de eis van zijn hoogst persoonlijke intellectuele en
ethische bloedvaten en kringspieren en ressentimenten, het z.g. geweten. Die
daarmee begint, woelt zich los uit zijn gemeenschap, woelt zich bloot, geeft zich
bloot. Hij zal zich altijd weer opnieuw laten provoceren door het beleid van de
gemeenschap, die zijn lidmaatschap en zijn ondergeschiktheid claimt, hij zal zich
laten uitdagen, door subjectieve onrechtmatigheid en materieel onrecht, en hij zal
zijn goed en zijn leven daaraan verliezen.
Ik zeg niet dat ik goed deed, ik zeg niet, dat ik nu verstandig doe. Mijn vrienden
hebben gelijk. Objectief dan; waar gaat het met de wereld naar toe als ieder zijn
eigen normen volgt? Maar subjectief voelde ik mij nu eenmaal prettiger, te doen
zoals ik deed, en ik geloof dat geen gemeenschap reëel kan bestaan anders dan
krachtens de integriteit van de leden die haar vormen. Als ik nu, vandaag de dag,
een oproep van ‘De derde weg’ onderteken, zijn er onder de beste van mijn vrienden
weer die hun hoofd schudden. Zij vragen waar ik mij weer mee bemoei, en in zoverre
hebben zij gelijk, ik tekende en terstond zag ik, dat anderen om gans andere redenen
getekend hadden dan ikzelf. Zou men niet geriefelijker leven indien men zich niet
zo snel tot reactie liet provoceren? Nee, ik niet. Ik nooit meer. Voor mij is het leven,
nadat ik toegegeven of gezwegen heb op punten waarop ik had moeten schreeuwen
of schieten, in waarde gedaald. Ik zie terug op een reeks van morele nederlagen,
die mij het recht geven, te reageren ook als het geen algemeen nut heeft en pas
recht als het mij schaden zal. Maar ik zal toch beter doen het alleen te doen, op
mijn eigen manier, en daarom schrijf ik.
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Hoofdstuk III
In April 1949 kocht ik een nummer van De Linie. Ik heb in en voor de oorlog wel
eens een enkele keer Volk en Vaderland gekocht of een ander landverraderlijk
geschrift, en ik voelde terwijl men mij De Linie toestak, tegenover de man van de
klosk de gêne weer van toen. Ik vouwde het blad goed op voor ik er mee over de
straat ging.
Het was mij te doen om het hoofdartikel van de gast-auteur in dit jezuïetenblad,
A. den Doolaard, die ik kende van Hooge Hoeden en Pantserplaten en van zijn
latere opwekkende aggressiviteit voor de radio, aan de andere kant van de Noordzee.
De gal loopt mij over, heet het artikel. Een titel voor een rechtschapen krachtpatser.
Ongezouten taal, maar een blanke inborst. Het klinkt veel stoerder dan: Ik ben boos.
Die den Doolaard heeft kennis genomen van het rapport Moorden en
Mishandelingen, waarvan een oud-illegale courant, Het Parool, als eerste in een
grote en opzienbarende opmaak in Nederland gewag gemaakt heeft. Een paar
weken daarna komt dan den Doolaard, die niet achter wil blijven en zijn achterstand
met de ronde taal van de geëmotionneerde goed maakt. De gal liep hem over...
Ik ken het rapport. De genoemde feiten zijn onderzocht en een klein deel bleek
op waarheid te berusten. De Nederlanders tellen misschien weinig minder
psychopathen dan de Duitsers, en van deze psychopathen zijn er natuurlijk ook in
de kampbewaking terechtgekomen. Als de aantallen mensen met wie wij ergens te
maken hebben in de duizenden gaan lopen, of het Nederlanders of Chinezen zijn,
is de waarschijnlijkheid van ondeugd nu eenmaal wetmatig; en als het kampbewakers
betreft
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die opeens de verraders mogen bewaken, welke hen gedurende vijf jaren verkocht
en hardnekkig vervolgd hebben, is het alleen maar een wonder dat er niet meer
doden gevallen zijn. Niettemin is het goed dat deze zaak nauwkeurig onderzocht
is, maar het is ook goed eens te zien wie de samensteller is van het rapport. Het is
dr H.W. van der Vaart Smit, vroeger gereformeerd predikant, later hoofdopsteller
van het schijnheiligste landverraderlijke periodieke pamflet, dat de vijand zijn helpers
gedurende de bezetting toestond uit te geven: Evangelie en Volk.
Van der Vaart Smit werd op 12 Februari 1949 door het Bijzonder Gerechtshof te
Amsterdam tot negen jaren gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij:
o
1 in tijd van oorlog opzettelijk de vijand hulp verleend heeft, welk feit meermalen
gepleegd werd, en
o omdat hij meermalen verraad pleegde van goede Nederlanders.
2
Van alle feiten hoef ik maar een enkel te noemen. Over zijn vooroorlogse
tegenstander in kerkelijke zaken, professor K. Schilder, rapporteerde hij al snel na
de bezetting, dat deze als de felste vijand van het nationaal-socialisme beschouwd
moest worden, en dat ‘deze man aan de beweging tiendubbel het concentratiekamp
verdiend had’. Dr Schilder wordt gevangengenomen en dominee Van der Vaart
Smit schrijft in zijn blaadje op 15 Nov. 1940: ‘dat deze agitator in het geheel niet om
het geloof te lijden heeft, doch om zijn politieke volkomen onrechtmatige boosaardige
Hetzerei’.
Bewezen is verder, dat dominee Landverrader in het laatst van de oorlog zwart
handelde, o.a. in tarwe, en dat hij iemand, die het vertikte zijn zwarte prijzen te
betalen, heeft aangegeven bij de Sicherheitsdienst, tengevolge waarvan de man
gearresteerd werd. Het briefje dat daaraan voorafging, is bewaard gebleven. Het
luidt: ‘Zoudt u alstublieft zoo goed willen zijn aan brenger dezes die quitantie bij zich
heeft voor volledige kwijting, het beloofde geld mede te geven?... Natuurlijk hebben
wij zeer vele relaties en kunnen wij het u erg lastig maken’... Het is ondertekend
door dr H. W. van der Vaart Smit. Het belang van
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dit briefje strekt verder dan tot de strafzaak van deze misdadiger. Het is een
document van de vijandschap, de pressie, de contrôle en de chantage die de
Nederlanders, welke zich aan de zijde van de vijand schaarden, als gemeenschap
uitoefenden tegen de anderen.
Tot zover de persoon van de opsteller van het rapport; nu het blad waarvan hij
hoofdopsteller was.
Ik heb het enige tijd geregeld toegestuurd gekregen; mij is niet bekend door wiens
apostolische ijver. Ik bewaarde het trouw als documentatie-materiaal, - toen de
vrienden van Van der Vaart Smit mijn huis leeghaalden, hebben ze van deze stapel
zelfs één exemplaar achtergelaten. Ik heb het hier. In dat willekeurige nummer (15
Aug. 1941) schrijft de hoofdopsteller: ‘dat de Chr. kerken, althans in ons Vaderland,
tegenwoordig het contact van “de staat” met de Christelijke kerk stelselmatig
saboteren en onaangenaam, ja onmogelijk maken’. Er staat een kruis in de kop van
Evangelie en Volk, welk kruis zich verheft, dank zij de vleugels van het bekende
Wehrmachtsabzeichen. Het kruis geeft lichtstralen af, van de een of andere Nieuwe
Dageraad wellicht, eromheen staat: ‘Christus voor Alles’ en eronder: ‘Handelingen
1:8’.
Onder de kop: 25 jaar bolsjewistisch-Joodsch onheil in Europa staat veel te leren
voor hen, die naar de Blijde Boodschap snakken. B.v.: ‘van de twee wereldoorlogen
waren Joden de aanstichters’. In de laatste viel dus niet Hitler achtereenvolgens
Tsjechoslowakije, Oostenrijk, Polen, enzovoort binnen, maar ‘de Joden’ Mandel,
Jean Zay (in Frankrijk), Hore Belisha en Sir John Simon (in Engeland) en Morgenthau
(in Amerika), waren hier de geestelijke vaders en aanstichters van.
‘Ook de mooiste en heiligste gedachten in de bijbel zijn nu eenmaal te boek
gesteld door pennen, die in Joodse handen waren’, schrijft dominee Landverrader,
‘dit wascht het water van alle oceanen niet af en dat moet ook niet, want God heeft
ons dit kruis opgelegd’. Even verder: ‘Hij (Christus) nam het Joodsche kruis op zich
en volbracht.’
Dan: ‘Wij zijn waarlijk niet pro-Joodsch, integendeel, wij zijn
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in den oorlog tusschen Europa en het Jodendom solidair met Europa.’
Dominee van Bart, te Ravenstein, schrijft over Hitler in Duitschland en Mussert
in Nederland: ‘Zij werken door, trots miskenning en verguizing’ enz.
In een artikel, dat Terreur heet, wordt ds den Hartog van Noordwijkerhout aan de
vijand cadeau gedaan, die ‘politiek op den kansel brengt’ en die in zijn kerk gebeden
heeft voor de terugkeer ‘van de wettige regeering in ballingschap’ (aanhalingstekens
van de hoofdopsteller). Men wordt hier vies van; daarom alleen nog een
humoristische leugen: ‘De Spaansche revolutie van 1936 werd gemaakt door’ (...
men denkt: Franco? Suner? maar nee...) ‘de Joden Neumann, Rosenberg en Alvarez
del Vayo als aanvoerders!’ Dit is geschiedschrijving in een blaadje van de Vorst van
de Leugen; hoofdopsteller: dr Van der Vaart Smit, opsteller van een rapport in 1949,
dat Den Doolaard de gal deed overlopen.
Na de oorlog was er een litterair tijdschrift, dat geleid werd door bekwame en
critische jongeren, die afspraken meteen alle gedichten te weigeren, waarin de
woorden ‘God’, ‘Hem’, of een aequivalent voorkwamen. Zij hadden van God of ‘de
Almachtige’ alleen maar gehoord uit de gruwelijke blaadjes als dat van onze
rapporteur, waarin de gemeenheid dreef in de slijmerige stroom vroomheid van
‘laten wij God danken’, ‘Zijn boodschap’, ‘Gods Woord’, ‘Uit de Schrift’, ‘Evangelie’,
‘Godsgedachte’, ‘de taak van de theologie’, enzovoort.
De lectuur van het blaadje klemt mij weer even om de keel; ik heb er te lang uit
geciteerd. Ik zag laatst een van de eerwaarde schrijvers van dit landverraderlijke
vuil in de gevangenis. Zijn maats noemden hem ‘het seniel reptiel’. Ik kon deze man
liever vrede gunnen en een minder zware oude dag, maar wat zouden wij de
moordenaars en de kinderverkrachters een onrecht aandoen als wij hen lieten zitten
en het seniel reptiel gratie gaven. Het is zo verdoemelijk nodig, zich te herinneren
hoe het geweest is. Het zal immers eeuwig onmogelijk blijven, met de problemen
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van de politieke criminaliteit en haar delinquenten klaar te komen, als de leugen op
haar troon blijft. En het is bijna ondoenlijk dit te voorkomen, want zij heeft nu zelfs
alweer haar eigen persorganen. Hoe stond 90% van deze fascisten altijd te liegen
bij hun berechting! De eerste getuige komt: het is niet waar, zegt de nsb-er. 25
Getuigen volgen, die Opgepakt, mishandeld en bestolen werden: het is niet waar.
Ik ben hem maar ‘even aangeweest’ om te voorkomen dat mijn commandant hem
zou mishandelen; ik heb hem maar even in zijn liezen getrapt, omdat de Duitsers
hem anders zelf behandeld zouden hebben. Enzovoort. Bijna alle politieke
delinquenten heten hun getuigen, onder wie ook altijd weer weduwen, ook tegen
een overvloed van wettig en overtuigend bewijs, rustig meinedig en de cryptofascisten
schreeuwen in de slecht gezuiverde pers, dat die bijzondere rechtspleging een
schandaal was. Het gevaarlijke is, dat zij zo behoorlijke, gauw meelijdende mensen
doen twijfelen. Soms echter slaat een te snel overtuigde buitenstaander aan het
schrijven en wordt onze tegenstander. Dan is het zaak hem meteen te onderkennen.
Het stuk van den Doolaard heeft nu al niets meer om het lijf, maar het is nuttig
uit dit overkokende egotisme enige punten op te halen, om het gebrek althans aan
intellectuele integriteit bij de meelijdende buitenstaanders aan te tonen.
Dit land heeft de zelfvoldane moed zich een democratie te noemen, zegt D D in
zijn ellendige taal; hij bedoelt zeker dat het nederlandse volk zelfvoldaan is en dat
het de moed heeft te zeggen dat het democratisch geregeerd wordt. Maar hij wil
ons dan wel zeggen wàt voor een democratie: een totalitaire. Zulke stomheden ga
ik niet uitpluizen. Als hij bedoelt, dat wij niet democratisch geregeerd worden, dan
is hij dit volkomen eens met de communisten, die hij later blijkt te willen bestrijden;
als hij bedoelt, dat virulente kernen van fascisme ons democratische systeem
saboteren, dan ook met mij; maar hij ziet het eenvoudiger, en zegt het in zijn ferme
taal: ‘de grootste lepel, waarmee Nederland het kostbare en eens welgevulde vat
der democratie heeft uitgehold, heet BR (Bijzondere Rechtspleging)’.
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Dan komen de geniale verklaringen.
Oud-minister Van Heuven Goedhart, wie, nadat hij ingeleid is met complimenten,
een sterke neiging tot wraakzucht wordt toegeschreven, is de kwaaie man, met zijn
‘vage’ delictsomschrijving: ‘hulpverlening aan de vijand’.
Deze omschrijving is echter in het geheel niet vaag; voor iedereen is duidelijk wat
hulpverlening is, en er is sinds 10 Mei 1940 ook geen twijfel aan, wie de vijand was.
De omschrijving is die van art. 102 van het Wetboek van Strafrecht, dat luidt: ‘met
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt gestraft hij die opzettelijk in tijd
van oorlog, den vijand hulp verleent of den staat tegenover den vijand benadeelt’.
Deze ondubbelzinnige delictsomschrijving is niet van de hand van mr van Heuven
Goedhart. Als beslist één persoon er de schuld van moet hebben, dan desnoods
wijlen minister Modderman; want zie de grofheid en de stommiteit: het artikel werd
al vastgesteld bij de wet van 3 Maart 1881, Staatsblad nr 35.
Er is nog een oorzaak, die den Doolaard de galstenen doet knersen: ‘de
onbegrijpelijke marge: internering van nul tot en met 10 jaren door de
‘Tribunaal-Hoogmogenden’. Voor de oorlog kon elke bona fide boef, die b.v. een
moord ‘met voorbedachten rade’ (een pleonasme, meneer den Doolaard, want
zonder deze voorbedachte raad is er geen moord, hoogstens doodslag) ‘in den zin
had, in het W v S precies opsnuffelen,’ zegt den Doolaard, ‘wat het hem, op een
paar jaar na, kosten zou.’ Hij spreekt over ‘de wet, met haar strenge marges’.
Nu plegen marges juist de strengheid van een gedreigde strafmaat te verzachten.
Wat is trouwens waarheid? Hij die een moord pleegt, kan in het wetboek van
strafrecht ‘Opsnuffelen’, dat hem die tussen één dag en levenslange gevangenisstraf
kan kosten... dat is dus geheel anders.
Toen ‘sloeg men maar aan het berechten’, zegt den Doolaard. Wel, de rechters
werden door de Koningin benoemd en zij werden beëdigd; dat zij hun zware taak
niet naar deze ambtseed, niet naar eer en geweten volbrachten en volbrengen moet
den Doolaard, en wel binnenkort, bewijzen.
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‘De BR gaf aan een klein aantal rechters absolute macht over tienduizenden
medemensen.’ Als den Doolaard het had willen uitrekenen, dan had hij kunnen
leren, dat in de BR per 100 delinquenten en per jaar veel méér rechters fungeerden
dan in de commune rechtspraak; dit is dus weer een leugen. Over die absolute
macht: de doodvonnissen alleen al zijn effectief getiërceerd door het gratiebeleid.
Den Doolaard spreekt verder over ‘de eindeloze serie willekeurige, soms dwaze,
overijlde, dikwijls onjuist gebleken en onvoorspelbare vonnissen’. De ‘eindeloze
serie’ is niet langer dan het getal der politieke criminelen oplevert. Den Doolaard
zal ons dus binnenkort bewijzen, dat de vonnissen tegen de politieke delinquenten
dwazer, meer overijld, plus vaker onjuist gebleken zijn, dan zij van de rechters in
gewone strafzaken altijd en overal ter wereld wel voor een deel zullen zijn, omdat
ook het rechtspreken maar mensenwerk is.
De ‘onvoorspelbaarheid’ van uitspraken is er een vaste eigenschap van. De ene
kantonrechter zal voor een overtreding met vijftig cent, de andere met vier gulden
beboeten. De ene rechter zou den Doolaard wegens smaad van de betrokken
rechter (‘hij, die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt’) tot een geldboete
van driehonderd gulden, de andere tot gevangenisstraf van drie maanden kunnen
veroordelen... Als zelfs in het gewone strafrecht omtrent de straf voor een delict,
dat b.v. gedurende een halve eeuw al berecht werd, geen zekerheid bestaat en
integendeel de verschillen in de diverse ressorten groot plegen te zijn, hoe moest
het dan wel zijn met een massacriminaliteit, die onverhoeds opkwam en snel berecht
moest worden? Waarin niet tegen een min of meer gestabiliseerde
straftoemetingspractijk kon worden aangeleund?
Den Doolaard komt dan op een terrein, waarop wij hem gaarne en met bijzondere
gevoelens te woord staan. De ‘wraakwetten’ van van Heuven Goedhart werden
volgens hem namelijk ‘losgelaten’ op een massa, die bezettingsziek, wraakzuchtig,
afgestompt en onverschillig was.
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Ik herinner mij, dat ik in de eerste oorlogsjaren met F naar den Doolaard geluisterd
had, en dat wij daarna van het luisteradres weer naar huis wandelden. Op een
gegeven ogenblik liep een nsb-er voor ons; een arrogante vent, die nog nooit had
willen deugen, zoals de buurt het noemde, en die op straat het door de leider
voorgeschreven nummertje ‘strijden’ weggaf: de mensen maar fier aankijken als ze
je niet groeten, en goed horen of ze ook iets durven mompelen. Het ongeluk liep
met zijn dochtertje van drie of vier jaar. F zei toen, onder de indruk van de verboden
radio: ‘Toch ook een beetje een rotgedachte, dat dat arme kind straks bij onze
bevrijding geen vader meer hebben zal...’ Ik beaamde het. Wij zagen de man niet
meer, die in de buurt zijn uurtje liep te ‘strijden’, maar wij zagen slechts het kind
alleen overblijven, en deze oorlog, ons aangedaan, drukte ons daardoor nog te
meer. Ik herinnerde mij dit heel goed toen F later door de politieke delinquenten
vermoord was en moet daar nu nog steeds aan denken.
Zo was de krachtige overtuiging, die het verzet aan de overzijde ons induceerde:
deze lui gaan eraan. Misschien was dat wel die bezettingsziekte die D D bedoelt,
maar van de lui die ons daar van hun Brandaris af mee infecteerden, verwachten
wij dan op zijn minst dat zij nu beschaamd hun bek houden. Toen wij onze oorlog
hadden en de ellende hier met de week steeg, waren er vriendelijke vaderlanders,
die zich een paar uren per dag voor ons opwonden voor de Engelse radio. Thans
blijkt: moreel op onze kosten. Ieder onzer heeft zijn nsb-buren, de verraderlijke
slager om de hoek of enige politieagenten die hij kende en enkele andere dragers
van laarzen, die allemaal op hun manier de vijand hulp verleenden, in zijn verbeelding
voor ongeveer dat maximum van vijftien jaren in het gevang gezien, en daarna uit
het land gewezen. Want men steunde op de, al dan niet koninklijke, woorden volgens
welke voor de handlangers van de vijand geen plaats meer zou zijn in bevrijd
Nederland. Dat hielp óók een beetje. Wij konden méé volhouden, omdat wij in enig
recht geloofden. Als men ons in 1944 verteld had, dat Jacques Gans in Londen zijn
Comité van Actie tegen
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het Neo-Fascisme al opgericht had, wij zouden in een waanzinnig lachen uitgebroken
zijn; maar ten onrechte.
Men zal nimmer mogen vergeten dat het de Binnenlandse Strijdkrachten waren,
die, als de veelvuldige taken van het verzet zelf niet aan de orde waren, lang voor
de bevrijding dachten over en werkten aan het voorkomen van de Bijltjesdag, en
niet de mensen van Londen. Ik kende een districtscommandant van de Binnenlandse
Strijdkrachten, die in de hongerwinter zijn vrije uren besteedde aan het ontwerpen
van een gevangenisreglement voor ‘straks’. Er stonden gekke dingen in. Zijn
gevangenen moesten na het opstaan één keer ‘leve de Koningin’ roepen, ze hadden
enkele uitgezochte nummers uit het Geuzenliedboek uit het hoofd te leren, ze kregen
om de andere dag één keer de aardappelsoep van de concentratiekampen als
hoofdmaal, om eraan herinnerd te worden, en verder moesten ze aan het herstel
werken, totdat - ja, totdat ze, al dan niet na nog gevangenisstraf te hebben uitgezeten,
uit het land dat zij verraden hadden, werden uitgewezen, - luister maar naar Radio
Oranje. Het was een naïef, maar niet onwaardig ontwerp. Er is natuurlijk niets van
dergelijke illegale plannen gekomen, want bij de bevrijding heeft het Militair Gezag
van Mr Kruls op slag de verantwoordelijkheid voor de gedetineerde overgenomen.
Het laatste is iets, om voorgoed te onthouden. Indien er in de eerste tijd
ongewenste toestanden waren, dan heersten die onder het gezag en de
verantwoordelijkheid van de generaal. Weliswaar hebben namelijk individuele leden
van de BS aan de bewaking deelgenomen, maar met verbreking van de oude banden
van de verzetsgroep waartoe zij hadden behoord en zonder discipline daarvan;
verdwijnend bovendien in een stroom van liefhebbers uit dat deel der ‘goede’
bevolking, dat zijn passiviteit van vijf jaren nu wel eens goed zou maken.
Toen de kampen volliepen, waren er dus enige tienduizenden nieuw gecreëerde
bewaarders, die niet voor hun verantwoordelijke taak waren opgeleid, die nog niet
in een duidelijke verhouding tot hun kersverse superieuren stonden, en die over het
algemeen niet beter wisten hoe overwonnen doodsvijanden

J.B. Charles, Volg het spoor terug

40
behandeld moesten worden, dan hun zelf door Duitsers en landwachters aan den
lijve onderwezen was; een groot deel bestond uit mannen en vrouwen, die zelf maar
net aan kalkput en oven waren ontkomen.
Het rapport van Van der Vaart Smit sprak o.a. van zoveelpondskettingen - dat
herinnert mij onweerstaanbaar aan de jongen, die bij zijn bevrijding in een kamp
niets beters wist te doen, dan zijn bewaker meteen maar aan de muur te klinken,
waar hijzelf van losgemaakt werd. Men moet zich voorstellen, hoe een niet opgeleide,
nogal verbitterde, wellicht moreel een weinig geruïneerde en door de radio gedurende
jaren opgewarmde jonge landarbeider met de sten in zijn handen in een kamp wordt
neergezet. Hij voelt zich niet prettig. Daar ziet hij die paar dorpsgenoten, die (... en
nu volgen alleen maar wat snippers uit dossiers die ik ken...) de vijand indertijd blij
ingehaald hebben, zich bij dezen indrongen, voor hem controleerden, spionneerden,
ronselden, roofden. De landwachters, die met godsvertrouwen in de trouwe
germaanse ogen medeburgers arresteerden, erop los sloegen en stalen wat zij
vinden konden. Daarbij kan men bedenken, dat al gauw na de bevrijding bleek, dat
er niet veel terechtkwam van de verwachtingen die door Londen waren opgewekt,
ook inzake de berechting.
De politieke delinquenten lopen allang voor een groot deel weer op straat, en
niemand hoeft te denken dat ik er bezwaar tegen heb. Als zij hun schuld verstaan
hebben. Maar ik heb er wel bezwaar tegen, dat zij weer in de kranten schrijven, die
van het soort van De Linie, dat zij zich weer organiseren, en dat zij een nieuw zwart
front formeren. Wat gebeurt. Zij trekken weer in de huizen waar de oorlogsweduwen
desnoods uitgezet worden, want zij zullen in dit land blijven, terwijl de oude
verzetslieden er bij honderden uitstromen. Dit is weer een idee voor de socioloog.
Hoeveel procent van de bevolking heeft zich tegen het Beest verzet? Noem het 1%.
Hoe groot is dit percentage echter bij de emigranten? 25 of 30%. Hoe komt dat?
Omdat het emigreren voor een deel vluchten is. De rollen zijn omgekeerd. Als de
emigranten in Canada of Australië nog eens herinnerd
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zouden worden aan Radio Oranje, dan zouden zij grimmig lachen. Over de met de
dag weer hondser wordende Duitsers kan iedere Dollard-visser, douanier,
Rijnschipper en toerist zijn deprimerende verhalen vertellen. Wel, die er uittrokken
hebben meer reden tot lachen dan wij hier, want bij ons is de oorlog weer begonnen.
De schuld daaraan ligt voor een belangrijk deel aan Londen en voor de rest aan het
bewind van daarna.
‘Is dit land nog democratisch?’ roept den Doolaard uit. Niet genoeg meer, helaas,
om er onder de indruk van te wezen. Het bederf wordt echter niet veroorzaakt door
de Bijzondere Rechtspleging, maar door datgene, waar een half-fascistische macht
achter de schermen toe in staat is, om deze rechtspleging te doorkruisen, de
zuivering te neutraliseren en het rechtsherstel te vervalsen.
Maar het is nog zó democratisch, dat men zich tegen agressieve willekeur en
onrecht o.a. nog altijd op de rechter kan beroepen met artikel 12 van het wetboek
van strafvordering, waarvan het eerste lid luidt: ‘Wordt een strafbaar feit niet vervolgd,
of een vervolging niet voortgezet, dan kan de belanghebbende daarover beklag
doen bij het Gerechtshof binnen welks rechtsgebied de vervolging zou behooren te
geschieden’.
Dit is één van de pijlers van democratie. Hij werd derhalve in de eerste weken
van de bezetting al door Reichskommissar Seyss Inquart onder ons democratisch
systeem weggeschopt, en meneer den Doolaard mag er bij de Jezuïeten naar
informeren of dit recht bijvoorbeeld ook in Spanje nog gewaarborgd is. Ik kan hem
in plaats van de heer Creyghton S J alvast antwoorden: als zich dáár iemand beklaagt
over de vervolging van de Protestanten of over de behandeling, die een der 106.000
gevangen democraten ondergaan heeft of ondergaat, dan gebeurt alleen het
volgende: hij wordt daar bij gesmeten, meneer den Doolaard. U niet. U moogt
schrijven wat u schreef, en De Linie mag drukken wat zij wil, maar u komt er niet
voor in een gewijd concentratiekamp. Is dit land nog democratisch? Ik wil er niet
over roemen, maar het gáát nogal, meneer den
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Doolaard, als we het met Spanje en Rusland vergelijken.
De vraag is maar, wat wij met ons restant democratie doen; den Doolaard heeft
ons toevertrouwd wat hij er mee doet, en met dat recht van art. 12. Hij heeft namelijk
een vriend gehad. Een collega-letterkundige. Misschien is de vriend
nationaal-socialist of Zwart-Fronter geworden. Maar het is toch een ‘vriend’ geweest,
en hij is ‘met stukgetrapte nieren uit de detinering ontslagen, zodat hij voor het leven
ongelukkig is’.
‘Ik had aan dat geval niets gedaan’, schrijft den Doolaard. Hoe durft hij! Hij heeft
een vriend gehad en die hebben ze de nieren stukgetrapt. En hij heeft er niets aan
gedaan. Ik mag mij wel afvragen of het waar is, omdat hij dit schandelijke nalaten
met meer bravour dan voor het geval betamelijk is in een blad als De Linie opbiecht.
Maar als het waar is, dan denk ik in de eerste plaats het mijne van den Doolaard,
en dan heeft den Doolaard in de tweede plaats géén gebruik gemaakt van een
grondrecht der democratie, terwijl hij nochtans boven zijn hoofdartikel durft schrijven:
‘Is dit land nog democratisch!’ Dit gaat alle perken van fatsoen te buiten.
Hij durft dan verder vet te laten drukken: ‘U en ik zijn als nederlandse staatsburgers
aan deze gruwelen collectief mede schuldig’.
Deze godvergeten leugen nemen ‘U en ik’ niet. In de eerste plaats zal den
Doolaard zijn privé schuld niet zo gemakkelijk over onze schouders verdelen. Maar
in de tweede plaats wordt hier het nederlandse volk als zodanig op een geraffineerde
manier een morele aansluiting aangepraat met onze fascistische en
nationaal-socialistische vijand, die wij van de hand mogen wijzen. Wat wij tegen
bijna alle Duitsers hebben, formuleerden wij namelijk gewoonlijk o.a. op deze wijze:
jullie zijn moreel verantwoordelijk voor de gruwelen van de nazi's, omdat jullie hebt
toegelaten dat het nationaal-socialisme kwam, omdat jullie gejuicht hebt toen het
kwam, omdat jullie er in overgrote meerderheden vóór gestemd hebt, omdat jullie
daarna als Volk im Waffen binnengevallen bent in Tsjechoslowakije, Polen,
Denemarken, België, Noorwegen, Griekenland, Nederland enzovoort,
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zoals jullie ook alle vorige oorlogen, met België, Denemarken en Oostenrijk, en
noem maar op, begonnen bent; omdat jullie samen gedurende de oorlog per onder
de voet gelopen volk, roelérend met omstreeks een miljoen man soldaten, bezettertje
bent gaan spelen; omdat jullie met zijn tientallen miljoenen, soldaten, mariniers,
vliegers, politiebeambten, gevangenisbewakers, kampbeulen, Sanitäters,
bankbeambten, leraren, telefonistes, Beauftragten, grijze muizen, industriehaaien,
persbacillen en Verwalters, in de bezette landen geleefd hebt als wrede en vulgaire
vreetzakken, terwijl de volken onder de hiel van jullie laarzen zó werden uitgemergeld,
dat zij verminkt werden en stierven, dat zij verhongerden en leeggeplunderd werden,
waarbij jullie respectievelijk mee moordden, razzia's mee uitvoerden,
gevangenhielden, buit administreerden, roof wegvoerden, enzovoort. Het is goed,
om dit voor ogen te hebben, als men wil nagaan hoe zwaar de beschuldiging van
den Doolaard precies weegt. Ik heb aangetoond hoe hij op verschillende belangrijke
punten onwaarheid spreekt en vals voorstelt. Wat zal de ‘Allerhoogste Raad, die in
het onzienlijke zetelt’, en die er door den Doolaard bijgeroepen wordt - het klinkt
naar de ‘Almachtige’ die Hitler er altijd bijhaalde als hij zich verschreeuwde - wat
zal de ‘Allerhoogste Raad, die in het onzienlijke zetelt’ over de van zijn succes
geschrokken radiospreker, de beledigende snoever, de grove leugenaar den
Doolaard zeggen?
Ik heb hier wat aanhoudend moeten zijn, en hatelijke dingen gezegd over Duitsers
en vroegere politieke zondaren.
Dat is de schuld van De Linie, en dat is jammer. Want ik zie het verleden niet al
te fataal en definitief. Er is geen straf zonder schuld en geen schuld zonder vergeving,
geen fout zonder de mogelijkheid van herstel. De mens is niet goed, maar ook niet
reddeloos verloren. Wij beantwoorden de vijandschap van de Duitser niet met een
eigen rassenleer, volgens welke de Teutoon endogeen tot misdadigheid zou zijn
gepraeformeerd. Wij weten, dat de politieke criminaliteit van de Duitsers een quaestie
is van Kultur, welke op haar beurt een zaak van gebrek
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aan cultuur is. De criminele bacil is die van de nationale aggressiviteit, wèl gedijend
in de ‘bouillon de culture’ van burgerlijk conservatisme. Het een en het ander zijn
ons opgelegd om afgeworpen te worden. Men begaat een gevaarlijke fout, wanneer
men de politieke delinquentie van lichtere aard acht dan de gewone, maar men is
er evenzeer naast, als men haar beslist als erger wil merken; als principieel anders.
Bestaat er dan geen verschil in strafwaardigheid? Zeker, de man die jouw fiets gapt,
onderscheiden wij nog wel van de man die zich aan je kind vergrijpt. Maar in beginsel
zijn wij nu eenmaal tuig-onder-elkaar.
Te weinig worden misdrijven onderscheiden van hen die ze plegen. Misdrijven
zijn incidenten, die men zal blijven onderscheiden naar de mate van hun
sub-socialiteit. Daders zijn alleen maar mensen van wier leven ook dit incident deel
uitmaakt, en die men als personen niet integraal boven en onder elkaar kan
rangschikken.
Ik ken het verhaal van een vrouw, haar zoon had iemand vermoord. Voor die tijd
dacht zij nooit aan het misdrijf van moord, aan de moord-situatie; hoogstens zelden,
en dan zeer vaag en met de afkeer en de angst van de rustige burger, aan het
fenomeen ‘moordenaar’. Nadat zij een crisis had overwonnen en haar zoon in het
gevang begon te bezoeken, ging het begrip ‘moord’ voor haar bestaan, dat zij fel
haatte om het leed dat de moord brengt over verslagene en doodslager beiden,
maar het begrip ‘moordenaar’ had zijn afschuwelijkheid voor haar verloren, doordat
zij een zoon had die haar nog liever was dan vroeger, omdat hij lijden moest.
Dit is ook om te keren. Hoe meer men de zonde haat, des te meer men zich van
de zondaar zal aantrekken. ‘Jezus heeft de zondaar lief’, zingt het Leger des Heils
op de hoeken der straten; dat zal wel uitkomen, want hij is de negatie van de zonde.
Iemand die uit het gevang komt zou men met enige jaloezie moeten begroeten,
want hij heeft nu gehad, wat wij wellicht nog behoren te krijgen. Elke andere houding
is min of meer schijnheilig. Maar als men goed denkt aan die er nog in zitten, met
vele jaren voor de boeg soms, kan men alleen maar ver-
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domd stil worden, wàt het misdrijf ook geweest mag zijn. Als ik denk aan de
ongelukkigen die wij opgesloten houden, die voor lange jaren afgesloten zijn van
het maatschappelijk meedoen en een lichamelijk functionneren zonder hetwelk de
meesten onzer denken niet te kunnen leven, die vrouwen en kinderen hebben voor
wie zij levend dood zijn, dan overweegt men niet meer dat zij de juist toegemeten
straf ondergaan, maar wordt men beroerd tot in zijn botten. Daarom walg ik ervan,
de gedane zaken te moeten herkauwen en wil ik de gevangenen vergeving vragen
dat ik maar niet ophoud. Maar zij mogen weten dat het niet over gedane zaken gaat.
De vijanden van toen interesseren ons niet meer, maar de vijanden van heden. Het
zijn voor een deel dezelfden, het gaat helemaal over dezelfde dingen. Laten zij, die
zich van hun verleden hebben afgewend, geloven, dat er niets meer tussen ons is.
Want de tijd verandert alle dingen. De nationaal-socialist die tyranniseerde en
mishandelde, was een ander mens dan die, welke nu door helse angst aangevreten
op zijn toekomst, zijn bekomst, wacht.
De Hauptscharführer was de sadist onder de vele gevoelloze schurken van zijn
Dienststelle, en ik heb twee keer frenetiek meegewerkt aan een plan om hem uit
de weg te ruimen. Dat het niet door kon gaan, dankte de vijand aan zijn eigen
schofterigheid: hij liet ons weten, dat de te verwachten represailles alles zouden
overtreffen wat wij op dat gebied hadden meegemaakt. Deze infame zelfbescherming
van alle tyrannen, in alle tijden waarin gedreigd werd en nog wordt met represaille,
deze meetkundige reeks van telkens nog meer onrecht, maakt een vijand
onaantastbaar en brengt de onderdrukte tot razernij. Zij hield de Hauptscharführer
in het leven.
Nu zijn de rollen anders verdeeld. Deze zal zijn peloton wel niet ontlopen, al blijft
hij tot heden vertwijfeld vechten om zijn leven; soms is hij nog eventjes brillant, maar
vaker staat hem het huilen nader dan het lachen. Hoeveel genadiger en
gemakkelijker voor ons allemaal zou het pistoolschot in 1943 geweest zijn, als hij
dat niet zelf had tegengehouden, in zijn cumulatie van onrechtvaardigheid. Toen ik
hem de laatste keer
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zag, ging aan zijn verschijning een merkwaardig schurend geluid bij de deur van
de spreekkamer vooraf; de klompen die hij voor de deur moest uitdoen. Hij kwam
binnen in een bruin boevenpak en op grove sokken, het laatste gaf hem bovendien
nog een nadeel in zijn lengte. Hij hield zich correct, maar was nerveus en
gepreoccupeerd. Dat kan, na vier jaren wachten op berechting. Wij hadden het
indertijd ernstig op elkaar voorzien gehad, maar déze man kon ik niet haten. Dit was
de zelfbewuste machtige niet meer, maar gewoon een man in nood. En omdat hij
dus een ander is, zou men kunnen vragen of men met hem nog wel iets te maken
heeft. Men kan de een toch niet laten afrekenen voor wat de ander gedaan heeft?
Nadat dit geschreven werd is de Hauptscharführer doodgeschoten. Vroeger, voor
hij ging slaan, mishandelde, ten dode mishandelde, in de auto steeg voor een
dodentocht, kon men hem heviger aan zijn sigaret zien zuigen. Hij zoog eenparig
versneld, vervolgens wierp hij de peuk met kracht weg. Dan zei hij: Na, also. En
dan ging het ‘los’. Er werd een koerierster samengevouwen tussen twee planken
in een kast gepropt, zij wou niet bekennen. Later wel, toen werd zij verkracht. Daarna
werd zij doodgeschoten bij de Apèlbergen. Jarenlang het gruwelijkste misdrijf, al te
vaak een sneller trekken aan de sigaret. ‘Na, also!’ En laat nu de Hauptscharführer
op het laatst nog een sigaret mogen roken. Hij kijkt bleek maar niet bevreesd de
wereld in en trekt peinzend. En dan zuigt hij snel en sneller de rook naar binnen, hij
gooit de peuk weg en zegt ‘Na, also!’ en loopt op de paal toe. Die de executie
meemaakten, hebben het mij verteld.
Doodstraf zou eigenlijk pas zin hebben, indien men iemand daarna óók weer levend
kon maken. Dan zou toepassing van deze ultimale straf zelfs de manifestatie bij
uitnemendheid zijn van ons geloof in de veranderde en veranderbare mens.
Nog één andere situatie is er, waarin het doden zin heeft, namelijk de
gevechtssituatie, het flagrant délit, de heterdaad, de uiterste zelfverdediging, waarin
het om zijn nek gaat of om
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de jouwe. Men kan natuurlijk ook denken dat alle, ook dit lijden, beter genómen kan
worden; omdat de enige raison van het bestaan is, zo fatsoenlijk mogelijk te sterven,
zodat hij zijn kop mag houden als ik mijn fatsoen maar red. Ik ben altijd nog geneigd
dit te geloven, maar ik heb er nog nimmer naar gehandeld. Hoezeer ik in ogenblikken
van betrekkelijke veiligheid ook heen en weer bewogen wordt door deze inwendige
strijd om het geweld, toen het oorlog was, had ik daar geen tijd voor en wenste ik
al onze vijanden een spoedige, desnoods dan zachte, dood toe. Zag ik een vers
bataljon duitse marinesoldaten, na de opleiding te onzen koste, zijn afscheidsmars
door de stad maken, dan ergerde ik mij niet langer aan hun weldoorvoedheid, maar
verkneukelde ik mij in de gedachte aan de arctische koude en de mijnenvelden van
de Russische steppen. Zag ik nsb-ers bij elkaar, achter een baar of naar een meeting
optrekken, dan dacht ik: nou een handgranaat erin. Zag ik iemand De Telegraaf
lezen, dan hoopte ik: voor deze heren daar in Amsterdam spoedig enige zuivere
pistoolschoten.
Maar dat is nu voorbij, of liever, dat zou nu voorbij moeten zijn, als de strijd
werkelijk ten einde was. Ik neem niets terug van mijn verzoenende woorden over
de vroegere politieke delinquenten en er zijn er onder hen van wie ik veel meer
houd dan van de lieden, die zich keurig buiten alle herrie gehouden hebben. Wat
voorbij is, is er niet meer, wellicht is het gauw hun beurt om mij op te zoeken en te
bemoedigen. Maar als de delictsituatie blijft voortbestaan, wat kan door gebrek aan
inzicht in schuld, blijft ook de strijd-situatie voortduren. Met de oud-SS-er, die nòg
meent dat hij in het goede kamp gestreden heeft, heb ik mij niet verzoend, is er niets
voorbij, en zal ik pas vrede hebben als de strijd te mijnen gunste finaal beëindigd
is. Het is goed, dat wij door de onnoemelijke schrik getroffen worden, dat de vijand
niet alleen niet vernietigd is - nu ja, zie boven - maar dat hij zijn vijandige potenties
blijkbaar overal heeft behouden. Een vrouw zegt: ‘Zij moesten mijn man nodig in
vrijheid stellen want hij heeft het goede voor gehad; jullie zien nu zelf ook in wat het
communisme voor een gevaar is; wij zagen
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dat alles veel eerder en in grotere verbanden, en er mogen dan betreurenswaardige
fouten gemaakt zijn, mijn man streed aan de goede kant...’
Het is om misselijk te maken van teleurstelling en onrust, dat de instelling van
velen onzer tegenstanders nog steeds zo is of, door de onnoemelijke schuld van
een bepaalde politiek en van zekere bladen, weer zo geworden is. De boven
geciteerde, helaas vrij algemeen aangetroffen, redeneertrant, laat zich al te
gemakkelijk als volgt aanvullen: ‘... en sinds er aan jullie zijde, bij de bewaring in de
kampen, evenzeer betreurenswaardige fouten gemaakt zijn, zijn wij quitte’. Het
enige wat er dan nog tussen ons staat is, dat wij haatdragend en wraakzuchtig zijn.
Nu, dat willen ze dan nog wel een poosje aanzien. Een anonieme inzender in De
Schijnwerper, dit overigens goede en sympathieke weekblad van de gedetineerden
der Bijzondere Strafgevangenis in Leeuwarden, is zo vriendelijk in het feestnummer
bij de herdenking van de bevrijding, 5 Mei j.l., te dichten over:
‘dit volk, dat van haat en van wrok zal genezen,
als zijn goedheid weer bloeit over 't bitter verwijt;
want - een hart wordt pas mild, als het veel heeft geschreid,
en een volk zal, vergevend, pas koninklijk wezen.’

Uit deze regelen spreekt een mélange van dierbaarheid en domheid, waar wij alleen
maar mee achterop komen. Want hier wordt verzwegen het strafbare, het zedelijk
verfoeilijke en het maatschappelijk onduldbare van een ieder die zich aan de zijde
van de (van déze!) vijand stelde. Tegenover ons, toen wij met de rug tegen de muur
stonden. En De Linie met den Doolaard doen het thans weer met dezen. Want wat
is de hele teneur van de vergevensgezindheidscampagne? Veel minder, dat wel
eens misdreven werd in de repressie van onze doodsvijanden van toen, maar de
opvatting, dat hun strafbare feiten niet de ernst hadden die wij eraan toeschreven.
Dat is duidelijk als men de politieke delinquenten eens vergelijkt met veel lichtere
criminelen, zeg: fietsendieven. Niemand zal er aan denken dezen vertroostend voor
te houden: als jullie slachtoffers straks
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maar wat van de haat en de wrok genezen zullen zijn, dan zullen jullie er en bloc
nog best afkomen en zullen ze wel met dat dwaze opsluiten ophouden.
Laten wij eerst vaststellen, dat de nsb-ers er heel goed afgekomen zijn, als we
ze op hun woord van tóén mogen geloven. Gedurende de bezetting hielden zij elkaar
steeds weer voor dat het, op zichzelf trouwens onmogelijke, verliezen van de oorlog
voor hen het einde zou zijn. Hun speculaties waren in deze richting steeds erg
tragisch en dienden dan ook om tot altijddurende ‘trouw’ aan te sporen. Wij hebben
ze niet aan hun woord gehouden; zou dat ons verderf worden? De SS-ers, waar wij
nu zo mee zitten, hebben beloofd, onder de Führer aller Germanen te overwinnen
of te sneuvelen. De beschaafde wereld heeft hun het eerste onmogelijk gemaakt
en zij zelf hebben het laatste verzuimd. Is dat onze schuld? Nee. En voor de SS-er
die zich herstellen wil, zijn wij er blij om, dat hij vergeten heeft te sneuvelen, ja, wij
zijn de SS-er die hij was, volledig vergeten.
Zo wij dus, naar ik hiervoor betoogde, de gewezen zondaar met vreugde weer een
der onzen noemen, omdat wij onszelf een der zijnen weten, wij dienen tegelijkertijd
het concrete kwaad des te aandachtiger te haten, omdat wij ook dat van huis uit
veel te goed kennen.
Het concrete kwaad is in de eerste plaats natuurlijk dat van het resistente fascisme
zelf, langzaam maar zeker, met de dag vrijmoediger, het hoofd weer opstekend. De
hoger en lager geplaatste nationaliteit-genoten (formeler kan ik het niet zeggen),
die òf per ongeluk aan onze na-oorlogse aandacht ontsnapten of opzettelijk reeds
gedurende de oorlog op de achtergrond en in reserve voor een Auferstehung
gehouden werden, zullen wij tot de laatste man moeten ontdekken. Op deze manier
b.v.: de brochure van de landverrader is inmiddels in druk verschenen, met een
voorwoord van ene prof. Russell. Wie is deze man, hoe was hij voor en in de oorlog
precies? Dezelfde vragen voor de uitgever. Wij zullen ons in legale of illegale strijd,
desnoods met dezelfde wapenen van veertig-vijfenveertig (want in be-
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trekking tot hen is de oorlog nog niet voorbij) tegenover hen als tegenover de vijand
moeten stellen.
Als tweede is er het algemener voorkomende, openlijker verdedigde, en practisch
bijna even gevaarlijke, concrete kwaad van een karakterloze substitutie. De
redenering: ‘Inderdaad was vijf jaren geleden het nationaal-socialistische Duitsland
vijand nummer één; thans echter hebben wij reeds rekening te houden met een
nieuwe, even duivelse vijand, het militante communisme. Dat is de vijand van heden,
en de politieke deliquenten van heden moeten wij niet in zijn armen drijven’.
Men herinnert zich, dat de barmhartigheidscampagne van eind 1946 voorafgegaan
werd door die, waarin onrust werd gezaaid met geruchten over de communistische
propaganda in de interneringskampen; alle geïnterneerden waren communist
geworden en de kampen waren practisch geheime wapendepots. Van het eerste
bleek zeer weinig en van het andere in het geheel niets waar, maar de neo-fascisten
(voorgewend barmhartigen) hebben de nog snel te beangstigen (en vaak werkelijk
ook barmhartige) burger door deze inleidende propaganda behoorlijk beïnvloed.
Voor de duidelijkheid lijkt het mij goed hier te verklaren, dat ik geen communist
ben. Ook voor iemand als ik, die nimmer in Spanje of in Tsjechoslowakije geweest
ben, is het in de wereld van heden mogelijk zich ervan te vergewissen, dat het in
beide landen even mis is als in Mussolini's Italië en in Adolf Hitlers bezette gebieden.
Zoals een ieder in 1934 op de hoogte kon en moest zijn van de ware aard die het
nationaal-socialisme openbaarde - tussen haakjes een historisch feit waarop alle
verweer van volwassen politieke delinquenten direct al strandt. Er is altijd nog een,
voorshands helaas theoretisch, verschil: een honnête homme die deel heeft aan
de beschaving van de twintigste eeuw kàn communist zijn; tussen hem en mij zal
er dan verschil van mening zijn omtrent de methode waarop een gerechtig
internationaal gemenebest gewonnen moet worden op burgerdom en nationalisme.
‘Menselijke waardigheid’ is m.i. namelijk niet een categorie als ‘volk’, waarmee het
kunstje kan worden mi-
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gehaald: ‘volk’ is meer dan de som van zijn leden; ‘menselijke waardigheid’ is geen
dergelijk sociologisch begrip, maar een concrete eis, die de eerbiediging der
autonome waardigheid van iedere individuele mens postuleert en de opoffering van
de waardigheid van nog geen één individu ten behoeve van die van miljarden
anderen samen verdraagt.
Een ‘fatsoenlijk mens’ in onze cultuur kan echter nimmer fascist wezen en een
gesprek met hem over methoden nooit zin hebben, omdat hij macht en geweld op
zichzelf verheerlijkt, zijn toevallige ras superieur of eens anders godsdienst
minderwaardig waant, en voor zijn sociale groep of zijn natie wil behouden of wenst
te verkrijgen wat alle levende mensen samen toebehoort.
Rome werpt zich thans op als de bestrijder van het communisme. Allereerst kan
het die strijd nimmer aan, als het de vorige niet consequent en naar beste krachten
heeft geliquideerd; in de tweede plaats echter kan men Rome vragen met weik recht
het tegen Praag denkt te keer te gaan als het 't met Madrid houdt. Enkel omdat deze
papiersoort de reproductie niet toestaat, blijft u op deze plaats de ansichtkaart
onthouden die in de oorlog in Italië bij millioenen werd verspreid en waar Mussolini
en de Paus samen op staan. De roomse kerk zal het ons ten goede moeten houden,
dat wij een alternatief van concordaten met een meer en met een minder ernstige
vijand van onze cultuur en onze vrijheid afwijzen, en dat wij het met het derde belang
houden: met deze cultuur en deze vrijheid zèlf, tegen beide vijanden! Daarom ook
achten wij de typische verdediging van onze landverraders die toevallig alleen maar
aan het Russische front voor de vijand vochten, in onderscheiding van hen die ook
in het Westen tegen de geallieerden hebben gestreden infaam. Daarom is het voor
ons veelbetekenend dat Hitler, van huis uit rooms, nooit in een kerkelijke ban gedaan
is, en dat dit merkwaardige wapen wel tegen communisten gehanteerd wordt.
Daarom veroorloven wij ons de strijd die thans in Oost-Europa heerst, voor zover
die gaat tussen Pius en Stalin, met gemengde gevoelens gade te slaan, nl. te zien
als onenigheid in de boezem van de Grote Vijand. Want Rome is de allerlaatste
paladijn,
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aan wie wij de verdediging van onze christelijke vrijheid en het recht toevertrouwen.
Den Doolaard stelt, dat ‘de eerbied voor het recht verwoest is’. Hij overdrijft, de
‘oorzaken’ die hij noemt, wijzen op grove onwaarheid en onkunde, maar van het
feit is iets waar. Wat is het dan wèl, dat ons recht heeft gecorrumpeerd?
Wat de eerbied voor het recht bovenal ondermijnt is dat de administratie, de
uitvoerende macht, het recht naar eigen, politiek, inzicht al of niet honoreert. Een
van de grondslagen van elke democratie is nog steeds de machtenscheiding van
De Montesquieu. De administratie mag het werk van de rechter niet doorkruisen of
neutraliseren. Wat de eerbied voor het recht verwoest, is ook wel (grief van den
Doolaard) dat de distributieve gerechtigheid zoek bleek, hoewel daar het een en
ander over te zeggen valt; maar niet alleen zozeer, dat Mussert ter dood gebracht
werd, terwijl zijn evenknie, zijn grote concurrent op de landverraderlijke markt, Arnold
Meijer er met vijf jaren gevangenisstraf afkwam, doch dat de laatste vóór het
verstrijken van zijn termijn weer in vrijheid gesteld werd!
Wat de eerbied voor het recht verwoest is, dat de wegens zijn gedrag in oorlogstijd
van publicatie nog steeds uitgesloten Chris de Graaff toch al weer publiceert... in
De Linie. Dat Karel Thole, de illustrator van Zwart Front, weer illustreert... in De
Linie, en dat Albert Kuyle in strijd met zijn vonnis weer schrijft in hetzelfde
Jezuïetenblad; ja, dat de laatste, God helpe ons!, met zijn geschrijf tegen de
‘entartete’ kunst van Aad de Haas bereiken kan dat diens staties uit de kerk van
Wahlwylre moesten worden genomen!
Die nog een restant eerbied voor het recht had overgehouden, wordt in zijn gezicht
geslagen door een weekblad van de politieke kleur van zijn laatste drie ministers
van Justitie; welk blad de vijanden van toen, die de vijanden van nu bleken te zijn
gebleven, de gelegenheid geeft om honend de rechtspraak te trotseren, waarbij
hun het publicatierecht als onwaardigen was afgenomen. Zo schreef ik in April 1949.
Ik schreef nog meer, dat komt hierna, en ik hield er weer mee op. Waarom moet ik
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dit allemaal schrijven als iedereen het weet? Ik ging pas in het voorjaar van 1951
aarzelend verder.
De aarzeling werd veroorzaakt door mijn eigen bezwaren tegen dat wat ik van
mijn padvinderij al publiceerde. Hoewel ik merkwaardig genoeg van enkele kanten
blijken van instemming en aanmoediging kreeg, ben ik toch duidelijk genoeg de
gebreken blijven zien in de compositie van mijn verhalen en dus in hun blijkbare
doelgerichtheid. Volg het spoor terug moet in boekformaat uitkomen, want de
structuur van dit rapport van een spoorzoeker is zo, dat het slot, daar waar de
basiswerkelijkheden liggen, de reportage en het onderzoek, dat daaraan voorafging,
met terugwerkende spanning induceert. Dat doet het tenminste voor mij, want ik
weet zelf wat het is, waar ik op stuiten moet, al weet ik, eerlijk gezegd, ook zelf niet
in welke gebieden ik daartoe nog terecht zal komen.
Deze positie van een verhaal naar een doel toe, maakte het moeilijk, het in stukken
te hakken. Als men een regenworm in moten snijdt, zal elk deel een zaakje voor
zichzelf gaan beginnen en regenworm worden, waarbij de natuur het kunststuk van
een vaste polarisatie laat zien: zonder missen komt de kop aan de oorspronkelijke
kopkant en de staart aan de zijde waar die oerstaart heeft gezeten. Ik kan dit mijn
Schepper nog niet eens nadoen met een stuk dat ik zelf schrijf; de hoofdletter lijkt
mij hier dus niet misplaatst. Aan Volg het spoor terug hoop ik werkzaam te mogen
blijven tot de hele weg afgelegd is. Ik kan het boek dat dan ontstaat, de structuur
geven die het boek nodig heeft. Intussen zal ik mijn materiaal als colli materiaal als
op een perron bij elkaar zetten, maar vlug, maar vlug, want de locomotief heeft al
een paar keer gefloten.
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Hoofdstuk IV
Zo ben ik telkens weer aan het spoorzoeken gegaan, maar vlug ging het niet. Ik
was het moe. Ik ben, anders dan aan mijn poëzie, nooit aan dit historische en
actueel-polemische proza gaan schrijven, omdat het nu eenmaal al ontstond (wat
bij gedichten altijd zo is) of zelfs omdat ik er zin in had; hoewel ik toegeef, dat het
mij dagenlang in opgewonden toestand kon houden als ik er eenmaal voor was
gaan zitten. Maar ik heb ten aanzien hiervan het gevoel gehad dat ik een schurk
was, een onderkruiper, als ik maar slikte wat ik zag gebeuren, daarom ben ik telkens
weer begonnen. Ik moet trouwens mijn woede ook kwijt tegen de mensen die alles
even goed kunnen zien als ik en op allerlei punten nog veel meer bewijsstukken
voorhanden hebben dan ik, maar die voorzichtigheid prefereren of het allemaal
eigenlijk wel goed vinden. Misschien ook voelen zij zich verlamd door de aggressieve
en de brutale schijnheiligheid waarmee de wereld ons toespreekt bij monde van
generaals en presidenten, prelaten en volksbevrijders, radiocollaborateurs en
partijvoorzitters.
Zo was het een tijdlang met mij. Ik had mijn map met de aantekeningen,
brokstukken en proefvellen in geen maanden voor de dag gehad, toen ik eergisteren
(dat is in 1953 al weer even geleden) na een drukke week, die in een bijzonder
vermoeiende dag geculmineerd was, al om zeven uur naar bed ging. Ik liet de
leeslamp op en nam een krant om de overgang van de waaktoestand naar de
slaaptoestand een lettertje te helpen. Ik placht de laatste tijd, omdat de rest er voor
mij niet veel meer toe deed, bij het kopen van een krant op twee punten te letten.
In de eerste plaats, of Tom Poes er wel in staat. De avonturen
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van heer Ollie B Bommel zijn van een magnifieke fantasie en zij worden werkelijk
op zeer goede wijze geschreven. Ik weet wel dat niemand meetelt die
kindervertellingen van deze eenvoudige burleske soort verslindt ten tijde van hun
eerste publicatie; dat men de geslaagde ervan pas na een halve eeuw mag noemen;
en ik weet ook, dat er dan een dissertatie over geschreven wordt en dat daarna
niemand meetelt die niet weet dat de hele kinderlitteratuur hierop berust. Verder
moet mijn krant de italiaanse en franse voetbaluitslagen hebben, omdat ik weten
wil hoe St. Etienne, Reims en Inter het maken. Nu buig ik het hoofd, want dit is wel
ontzettend laag voor een dichter.
Welnu, ik lag op bed om zeven uur en nam mijn kranten. Deze brachten mij deze
keer echter in het geheel niet de soezerige tijd van overgang, waar ik naar verlangde,
want ik bleef mijns ondanks haken aan Kruis (Godbetere hem!) en McCloy (van
hetzelfde). Hoezeer ik mij eerst nog zelf trachtte af te leiden, ik moest weer overal
aan denken. Ik bedacht met tevredenheid, dat ik kennelijk ook een minister onder
mijn lezers kon rekenen: s'Jacob, gezien de korte ambtsduur die kapitein Kruis nog
als generaal toegemeten bleek na de aanvaarding zijner bediening van
eerstgenoemde, maar de vrolijkheid duurde niet. Ik herinnerde mij nu mijn droom
waaraan ik de herinnering lans onderdrukt had en die ik hierna zal vertellen. En ik
wond mij zo op, dat ik om kwart over negen het bed afsprong en over mijn pyama
een pak en een trui aantrok en met trillende handen schoenen dichtknoopte. Ik stak
grote vellen papier bij me; sloeg een jas om en ging naar een café waar een grote
leestafel staat, die 's avonds bijna altijd leeg is en daar heb ik met koffie en groc en
groc en weer koffie verwoed zitten schrijven en aan het eind daarvan was het mastiek
maken van de kellners, die met asbakken gingen slaan en tafels verzetten, een
signaal uit een verte. Ik ging pas heen toen men met de lichten aan de gang ging.
Ik zag toen dat de rode onderzoom van mijn pyama onder mijn broek uit kwam.
En nu houd ik niet meer op. Ik zal mijzelf en iedereen te vreten geven wat wij niet
lusten, maar het zal allemaal op.
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Ik schreef: Voor de zoveelste keer heeft de Amerikaanse bezettingsautoriteit
veranderend ingegrepen in de bestraffing van duitse oorlogsmisdadigers in zijn
rechtsgebied. Van een en twintig ter dood veroordeelde oorlogsmisdadigers die in
de gevangenis van Landsberg, in Beieren, zaten, werd begin Januari 1951 de straf
verlicht. Zo ontkomen nu aan hun executie o.a. een kolonel van de SS die zijn troep
het bevel tot de massaslachting bij Malmédy gaf, een sergeant die vijf belgische
burgers vermoord had en een groepje bewakers der dodenkampen. Ludwig
Buddenseig die levenslang had gekregen wegens het plegen van wreedheden in
het concentratiekamp Flossenburg, is op vrije voeten gesteld. Voorts zijn vonnissen
van Duitsers die onder Hitler hoge regeringsfuncties hebben vervuld, met 10 of 15
jaar afgeslagen, tengevolge waarvan b.v. Alfred Krupp, de bekende wapenfabrikant,
direct op vrije voeten werd gesteld. Van de andere begunstigden noem ik het hoofd
van Hitlers ‘kanselarij’ Lammers, de voormalige minister van economische zaken
Hans Kehrl (meteen op vrije voeten gesteld) en Gottlob Berger, de naaste
medewerker van de Gestapo-directeur Heinrich Himmler, die zijn straf van 25 jaar
tot 10 jaar verminderd zag.
Aleer men begint zich de werkelijke betekenis van deze eigenmachtige
koersverandering door één der geallieerden te realiseren, geeft men, zoals het
hoort, het woord aan de ‘verdachte’ in deze zaak, de Amerikaanse Hoge Commissaris
McCloy.
McCloy vindt dat in de verstreken vier jaren zeer veel ten gunste van de
begunstigden gebleken is. Soms zijn de zaken een nuance anders verlopen dan
men in Neurenberg wist en vaak is nu gebleken dat de persoonlijke schuld van de
oorlogsmisdadigers aan de algemene duitse en hun eigen criminaliteit iets minder
groot was dan men eerst aannam. Deze verantwoording lijkt redelijk en de mildheid
die zij dekt, dus humaan. Maar het is beide schijn. De verantwoording is van een
uitdagende onredelijkheid en de zogenaamde mildheid is partijdigheid, partijdigheid
dus met den Boze - de meest demonische eigenschap die een tenuitvoerlegger van
het Recht kan hebben.
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Na McCloy kan men nog de stem van een van diens nederlandse geestverwanten
willen lezen. Men kiest daarvoor dan niet het geluid van de meest uitgesproken
gelijkgestemde: dat van het oud-collaborerende dagblad of het rooms-fascistische
weekblad; het spreekt immers vanzelf dat die zullen juichen; waartoe zou men dan
zijn hand besmetten en zijn geest bedroeven met het rancuneuze vuil der aan
zuivering ontkropen of ontdoken oud-verraders? Wij raadplegen dus een dagblad
dat wij onder die van de vijand (in wezen dezelfde vijand als die van 1940-1945: de
reactie) tot de gematigdste en betrouwbaarste rekenen, de Nieuwe Rotterdamse
Courant. Deze courant schrijft er over met een haast bewonderenswaardig
equilibrisme. Het is maar àl te duidelijk dat aan de ene kant het verstand daar bij
de NRC niet op slag verduisterd en het geweten toegeschroeid is, maar aan de
andere kant is er de ‘realiteit’... het wordt dus een behendig versieren, op ongeveer
deze wijze:
‘Ware het zo, dat men uit deze daden van clementie de conclusie trekken mag
dat men daarmee het bewind van Hitler vrijpleiten wil, of de duitse stelling van “bevel
is bevel” als juist erkennen, dan zou McCloy's daad ongetwijfeld scherpe afkeuring
verdienen.’ Grandioos is: ‘Voorwaarde voor een gratie als de toegepaste moet zijn,
dat er geen gevaar voor herhaling bestaat. Of men dat in het geval van Krupp c.s.
ook kan zeggen? Dat zal in hoge mate afhangen van de loop van zaken in de
internationale politiek. Zekerheid dienaangaande heeft men voorshands nog niet.’
Dit was het momentje naar links, om zo te zeggen, en nu volgt het evenwichtsgebaar
naar rechts. Naar aanleiding van de heer Krupp, die bij de gratie van de heer McCloy
niet alleen op staande voet de vrijheid, maar ook de hem verbeurdverklaarde, eertijds
aan de oorlogsfabricage verworven, bezittingen, van de Amerikaan terugkrijgt. Van
Krupp heet het bij de verstandigste en gematigdste van de vijandelijke couranten:
‘Het construeren van Krupp's schuld, de gebruikmaking van slavenarbeid en uitbuiting
van overwonnen landen, had iets geforceerds. Het is natuurlijk heel goed, dat indertijd
door de veroordeling van lieden als Krupp
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het beginsel is vastgelegd, dat het gebruikmaken van de arbeid van weggevoerde
burgers uit bezette landen een verboden handeling is. Aan deze vaststelling doet
de huidige vrijlating dan ook niets af. De revisor heeft echter klaarblijkelijk de
persoonlijke schuld van Krupp en zijn medewerkers die meenden als Duitsers de
duitse zaak te dienen, minder groot geacht dan zij, die in eerste instantie hebben
rechtgesproken.’
Als men de motieven die McCloy voor zijn verregaande daden opgeeft en de
pogingen van zijn gematigde nederlandse supporter controleert, merkt men allereerst
het volgende op.
Indien na een consciëntieuze berechting werkelijk nog feiten aan het licht komen
die een uitspraak anders zouden hebben doen zijn dan de gewezene, bestaat in
alle beschaafde rechten de mogelijkheid om het vonnis te wijzigen, hier door de
een of andere vorm van revisie, daar door gratie. Het is echter in strijd met alle
waarschijnlijkheid dat deze gevallen zich niet regelmatig over de jaren en de
verschillende soorten misdadigers uitstrekken. Dat deze vergissingen alle één
categorie van criminelen betreffen en wel een categorie die in een bepaalde korte
tijd berecht werd, is statistisch al niet aannemelijk, maar er heeft nòg een statistisch
wonder plaats gehad: alle vergissingen waren ten laste van de veroordeelden en
alle nova die zich naderhand opeens (let wel: opeens!) openbaarden, golden ten
gunste van de veroordeelden. Ten derde is er het, al even aangeduide, mirakel dat
al deze nova-ten-gunste, betreffende dezelfde soort delicten, in precies dezelfde
tijd uit de hemel vallen (want waren zij er eerder geweest, dan zou het onrecht
geweest zijn ze niet eerder te doen honoreren). Men kan dus van de verantwoording
van de heer McCloy op zoveel manieren de valsheid aantonen dat hij tot leugenaar
moet worden uitgeroepen. Voor men deze daad van emotie echter stelt, is het wijs
nog na te gaan of dat de moeite loont. Ja, het is natuurlijk waar, dat alle leugens
evenzeer aan de kaak gesteld zouden moeten worden, maar men wordt er zo moe
van zich er mee te bemoeien. Vermoeider dan men gedurende het stuk oorlog dat
in 1945 eindigde, ooit geweest is, gaat men nu, aan het
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mogelijke einde van het koude stuk oorlog dat daarop volgde, na, of het belang dat
de leugen van McCloy schendt, zo groot is dat men haar niet slikken mag.
Het belang dat de leugen van McCloy schendt, kon wel eens een levensbelang
zijn: de vrede zélf. Om het te vinden kan men niet beter doen dan het belang bloot
te leggen dat de Hoge Commissaris gedacht zal hebben te dienen met zijn plotselinge
uitbreken in ‘rechtvaardigheid’. Dat belang is heel eenvoudig: het zijn enige duitse
divisies...
Procureur-Generaal Sir Hartley Shawcross, de britse aanklager bij de processen
van Neurenberg en wellicht toekomstig opvolger van Bevin (schrijve begin Februari
1951), zegt het pijnlijk correct: ik acht het een ongelukkige samenloop, dat bepaalde
duitse oorlogsmisdadigers werden vrijgesproken net terwijl over de duitse
herbewapening gesproken wordt. Maar I. Spetter in Vrij Nederland wat duidelijker:
een huidig duits leger zal een leger van de reactie zijn.
De kracht die in de tsjechische oud-minister Clementis gewerkt heeft om hem te
doen vluchten, moet morele atoomkracht geweest zijn, omdat hij vooraf wist dat zijn
achterblijvende familieleden deze vlucht zouden moeten betalen. Dit is geen
Greuelmärchen, dit kan iedereen weten en dus behoort iedereen het te weten en
daarom is een excuus op het punt van wel of niet geweten hebben inzake de
stalinistische rechtsbeginselen en hun toepassing even vals als dat van nederlandse
nsb-ers het ceteris paribus was inzake het Hitlerbewind.
Clementis is natuurlijk in een bepaalde zin een verrader. Maar kan men zonder
meer de drukkende tragedie van het pas bevrijde en toen door een door Rusland
ondersteunde minderheid weer opnieuw bezette Tsjechoslowakije als opgewekt
mededader meemaken en dan later de benen nemen om aan de borst van de
vroegere vijand uit te huilen? De mogelijkheid van uitermate geraffineerde
schurkachtigheid hierin acht ik gering, omdat niet in te zien is hoe hij hier voor zijn
persoon ooit nog zijde bij zal kunnen spinnen, hoe dit ook afloopt, terwijl
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hij de vrijheid en de gezondheid van zijn familieleden en vrienden ermee tegen de
vloer smijt. Als men in dergelijke omstandigheden over een frontlijn heenloopt, is er
wat belangrijks gebeurd of tenminste openbaar geworden. Op veel lager niveau
voelde een meneer De Geer eens plotseling in Londen dat hij als reactionnair toch
eigenlijk persoonlijk weinig met de oorlog tegen het nationaal-socialisme te maken
had en hij week uit naar zijn ongetwijfeld allerliefste kleinkindertjes over de frontlijn.
Deze miniatuur-man vluchtte als minister heen en als opa terug. Clementis is nooit
stalinist geweest en heeft dat opeens met ontzetting ingezien. Hij heeft een
consequentie gekozen en de afrekening met zijn familie, zijn naaste vrienden en
zelfs zijn huispersoneel moet in volle gang zijn. Ik zou niet graag in Praag zitten,
denk ik, en ik huiver opeens alsof de vrieskou mijn kamer inslaat. Dit moet het einde
zijn van de mens Clementis, ook al redt hij zich nog jaren.
Het bovenstaande is inmiddels door de berichten achterhaald. Clementis is
gearresteerd. Heeft hij wel willen vluchten, zich een tijd lang schuil kunnen houden
en werd hij toen opgespoord? Ik laat alles maar staan zoals het stond. Ik had er
onlangs nog een gesprek over met iemand die kort geleden nog communist was.
Hij vond dat ik het niet helemaal goed kon zien. Hij vond dat Clementis natuurlijk
wèl stalinist geweest is, maar dat hij een ogenblik de waarheid vergeten geweest
zal zijn, dat, als twee mannen op één stoel willen zitten, een van beiden een verrader
moet zijn. Maar dit lijkt mij weer te eenvoudig gezien. De zich sedert 1919 regelmatig
herhalende zuiveringsprocessen en begeleidende bloedbaden in het Oosten hebben
principieel een ander niveau dan dat van staf-intrigue en personeelsconcurrentie.
Al zullen beide er een nuttige nevenrol in spelen, de zuiveringen daar hebben
duidelijk genoeg alles van sacrale reinigingsoffers. Zoenoffers, omdat een aan de
godheid beloofd productiecijfer niet behaald werd, hecatomben voor de oogst en
voor sterke nieuwe lichtingen. Misschien heeft Clementis de ernst van het offer
opeens begrepen, heeft dit hem, op zijn hoog gestoelte, het bloed in de aderen
verstijfd omdat hij nog on-
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verwacht aan de oude humanistische cultuur gebonden bleek; en heeft dit hem op
deze wijze juist getekend als het volgende bloedoffer.
Dit mensenoffer zal worden gebracht, en het op te hangen mensdier zal alle
gelegenheid krijgen om zich door een rouwmoedige bekentenis en het volledige
biechten van zijn buitenlandse verraadsrelaties, met het sterven voor de idee die
hij te laat in volle omvang doorzag, te verzoenen. Men kan zonder blikken of blozen
verdedigen dat dit zijn menselijke waardigheid tot aan de strop redt, het hangt er
maar van af welke meta-menselijke waardigheid de menselijke waardigheid ijkt. Ik
heb juist zo'n afkeer van humanisten, omdat die mij hier telkens weer op dit punt,
blij-ernstig maar intellectueel volkomen onbeschaamd, trachten te bedriegen.
Over de verraadsrelaties van Clementis geeft De Waarheid opheldering: de
gearresteerde minister heeft al in 1940 relaties met Frankrijk aangehouden, en hij
had, is nu gebleken, destijds al iets te maken met de Benesj-revolte. Het eerste is
afdoend genoeg gek op zichzelf. Het tweede deed mij twijfelen aan mijn geheugen,
zodat ik ging zoeken. Maar ik heb van Benesj in dezelfde Waarheid niets anders
kunnen terugvinden dan dat hij bij zijn aftreden als president, op 7 Juni 1948, door
Gottwald werd herdacht als iemand die voorbeeldig trouw gebleven was aan ‘het
volk en het erfdeel van onze strijd, ook na de historische Februari van dit jaar’, en
dat hij tot zijn dood het gebruik van een kasteel gekregen had, onder het genot van
een levenslang pensioen van de grootte van het als president genoten salaris. Dat
is alles.
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Hoofdstuk V
De krant houdt mij wel niet in leven maar behoedt mij toch voor een al te onverhoeds
einde. Zonder haar zou het monster Wereldgebeuren mij op een ogenblik in de
slaap ombrengen. Hoe vreemd moet dat vroeger geweest zijn toen men nog geen
kranten had! In de tijd van een week werd men overvallen door mannen waarvan
men het bestaan niet vermoedde en door een nieuw geloof op de brandstapel en
door een nieuw idealisme aan de galg gebracht. Wij kunnen gelukkig de krant lezen
en ons opgewekt voorbereiden. Daarbij komt, het amusement dat de krant in huis
brengt!
Nu de Heilige Tocht afgelopen is, nadat de Heilige Deur van de Heilige Kier in
het Heilige Slot geworpen werd, is het in Rome, gelukkig voor de Heiligheidsindustrie,
nog niet met alle Heiligheid gedaan. De Heilige Congregatie der Riten heeft in
voltallige vergadering de Heilige Quaestie der zaligverklaring van wijlen de Heer
Sarto (paus Pius X) besproken. Er waren moeilijkheden gerezen over de twee
wonderen die de zalig te verklarene moet kunnen opleveren, maar een bevredigende
oplossing werd gevonden door te aanvaarden twee wonderbaarlijke genezingen
van kloosterzusters, op voorspraak van voornoemde overleden heer verkregen.
Deze wetenschap heb ik toch maar aan de heer Ollie B Bommel te danken. Ook
weet ik nu, dat gelovigen uit alle delen der wereld nog steeds brieven aan de
overledene schrijven, welke geopend op het graf gelegd worden en enkele dagen
later ongelezen verbrand. ‘Ongelezen’, maar bedoeld is natuurlijk alleen, niet gelezen
door die kerels met de Heilige Briefopener
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en bij het Heilig Fornuis. De insinuatie is duidelijk genoeg: de schim van de overleden
heer Sarto kan de tijd, waarin hij met ongeduld op zijn zaligverklaring wacht, nu niet
alleen doden door met zijn collega wijlen Ratti (Pius XI) te eenentwintigen, maar hij
kan zijn tijd nu ook korten door wat in zijn eigen posthume correspondentie te neuzen.
Het zal mij benieuwen hoeveel het kost zo'n brief te mogen schrijven, hoeveel extra
betaald moet worden om hem op het graf gelegd te mogen krijgen en wat de
verschillen in prijs zijn tussen een plaatsje bij het hoofd- of aan het voeteneinde. Ik
neem aan dat de industrie zich al met grote geloofsijver op de vervaardiging van
speciale Heilige Inkt geworpen heeft. Gedurende het Heilige Jaar kon men in Rome
niet alleen vlaggetjes met afbeeldingen van Heilige Personen kopen, maar ook kon
men een briefkaartje naar huis sturen met een gramofoonplaatje erop; wie het
afdraaide, ontving de pauselijke zegen. Er was damesondergoed met een portret
van Petrus erop aangebracht (met de hand geschilderd natuurlijk veel duurder);
raketten die in de volle straten konden worden afgeschoten en op een hoogte van
tien meter een regen gedrukte zegentjes verspreidden; een aposteltje met een
knopje ergens waarop men drukken kon, om het aposteltje de armen zegenend te
doen spreiden, waarbij het gelaatje een lichtglans krijgt; broodjes met de beeltenis
van de paus erin gebakken. Dus Heilige Inkt is nog maar een bescheiden inventie.
Als men het Staphorster Boertje, dat mijn oud-oom Douwe op miraculeuze wijze
van bronchitis en een mijner tantes van aambeien genas, op grond hiervan zalig
zou willen verklaren, of zelfs heilig, zou ik daar geen bezwaar tegen hebben, want
het lijkt mij wat ver gaan om levend naijverig op een dode zalige te zijn. Maar als
aan het Zalige Staphorster Boertje en de hele Heilige Gymnastiek die hem zijn
zaligheid aandeed, een politiek zou worden opgehangen die niet alleen een derde
deel van ons rustige volk betoverd zou houden maar in Spanje en elders bloedige
fascistische oorlogen kon verwekken, en die thans een belangrijk aandeel in de
veroorzaking van de nieuwe
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wereldoorlog heeft, zou ik wel voelen voor een tijdig procesverbaal terzake van
onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. Wat voert de politie daar in Rome eigenlijk
uit?
Toen het nederlandse volk nog in de verdediging stond tegenover het verraad, in
al zijn schakeringen van deloyaliteit ten aanzien van de medeburger die in doodsnood
is, tot de meer concrete en opzettelijke vormen van het Judaswerk, werd het
voorbereid voor uiterst krasse repressie. Koninklijke en nietkoninklijke
aanmoedigingen van de overkant hielden deze in het uitzicht gestelde repressie
telkens weer en telkens evenzeer als belangrijk element in. Ik heb hierop al eerder
moeten wijzen.
Op zichzelf nu is het zich gedragen naar veranderd inzicht natuurlijk geenszins
onjuist, maar het zich onttrekken aan verantwoordelijkheid voor een met de oude
ideeën in beweging gezette massa is infaam en voor het later veroordelen daarvan
bestaat eenvoudig geen qualificatie. Het gaat hier evenwel niet meer om den
Doolaard maar nu om de vraag of de verandering in politiek inderdaad op een
wijziging in overtuiging gegroeid is. Als dat niet het geval mocht zijn, is er aanleiding
om alle signalen op roodgloeiend te zetten.
Het is nodig dat men zich realiseert in hoeverre de uitingen veranderden en in
weik opzicht de inzichten zich gewijzigd kunnen hebben. Roosevelt schreef op 26
Aug. 1944 aan Koningin Wilhelmina dat hij het op het punt van de definitieve
uitroeiing van de Nazi-partij in Duitsland geheel met haar eens was. Een van de
voornaamste doeleinden van de bezetting van Duitsland zou moeten worden, het
uitroeien van de Nazi-partij in al haar uitingsvormen. ‘Ik verlang dat de Duitsers
zullen weten dat zij deze keer tenminste beslist de oorlog verloren hebben.’ De
Koningin had geschreven dat het voor het verdelgen van het Nazisme niet voldoende
zou zijn, te volstaan met maatregelen tegen de officiële oorlogsmisdadigers.
Eisenhower heeft zijn memoires te vroeg geschreven en hij zal er mee zitten, dat
hij in de titel van het boek zijn veldtocht in Europa een ‘kruistocht’ genoemd heeft.
Op blz. 175 en
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volgende wil hij ons doen geloven, dat de Tweede Wereldoorlog voor hem er een
was waarin de goede wil en het mensenrecht streden tegen ‘een volstrekt boze
samenzwering’, en het doel van de kruistocht is algehele vernietiging van de As.
Korte tijd later, in begin Februari 1951, is hij benoemd tot opperbevelhebber van de
westerse strijdkrachten in Europa en dan acht hij het nodig te verklaren, dat hij tot
het inzicht is gekomen ‘dat er een wezenlijk onderscheid is tussen de gewone duitse
soldaat en officier en Hitler en zijn misdadige groep’. Hij zegt niet te geloven dat de
duitse soldaat zijn eer heeft verloren en meent dat het feit, dat bepaalde personen
tijdens de oorlog ‘oneervolle en verachtelijke daden’ bedreven hebben, niets met
de grote meerderheid van duitse soldaten en officieren te maken heeft.
Men let erop, dat bepaalde oneervolle en verachtelijke daden in de plaats kwamen
van ‘één volstrekt integraal boze samenzwering tegen de goede wil en de menselijke
rechten’.
Ziehier twee feiten, die het denken over de nieuwe houding definitief bepalen: in
de eerste plaats is voor de tenuitvoerlegging van de waarlijk ontelbare duitse
oorlogscriminaliteit, aan een 10 miljoen burgers begaan, die er de dood door vonden
en aan nog enkele 10-tallen miljoenen die in hun vrijheid, eer of leven werden
aangetast, bijna het hele duitse volk, al dan niet gemilitariseerd, gebruikt. Vele
miljoenen Duitsers hebben bewust meegewerkt aan roof en rechtsverkrachting, het
opjagen, samendrijven, bewaken en vervoeren der ongelukkigen uit de door het
duitse volk bezette vredelievende landen en aan het bewaken van de politieke
tegenstanders, het mishandelen en executeren van deze vele miljoenen, hebben
in totaal minstens één miljoen Duitsers meegewerkt. En dit als volstrekt redelijke
realisering van het hysterische gebrul ‘Heil!’ van vrijwel het hele duitse volk, als de
criminele psychopaath Hitler dit keer op keer zijn misdadige aggressiviteit en zijn
demonische caesarisme voorstelde. In de tweede plaats is er het feit, dat zelfs heden
iedere reiziger in het voormalige Derde Rijk bij de bevolking nog niet meer dan een
minderheid kan aantreffen, die
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de instelling van de Duitsers welke tot de oorlog leidde, afwijst en de voornaamste
schuld van deze oorlog wil erkennen. De meerderheid die zich in West-Duitsland
weer gaat bedden in het duitse burgerlijke, grotendeels roomse, nationale sentiment,
wordt met de maand groter, voelt de reiziger in afkeer.
De Duitser is niet veranderd sinds 1932-1945. En als iemand meer prijs op
samenwerking met de onveranderde Duitser stelt dan op zijn eer, op de waarheid
en op het recht, dan zal hij goedschiks of kwaadschiks moeten veranderen. Zo blijft
de Duitser dezelfde, maar veranderde Eisenhower, voorgevende dat de Duitser
zelf, op een stel samenzweerders na... eigenlijk altijd een bedaarde nette jongen
geweest is. ‘De Duitsers zijn’, zei James P. Richards, de voorzitter van de commissie
voor Buitenlandse Zaken uit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, ‘een
bekwaam en ijverig volk, dat veel kan bijdragen tot de zaak van de vrede.’ Dit na
de ondertekening van het herbewapeningsverdrag met deze doodsvijand. Ik neem
aan dat de lichamen van onze doden nog niet verteerd zijn.
‘De Linie’ publiceert een Madonna-tekening. Dat is niet iets bijzonders voor ‘De
Linie’. Och, en eigenlijk is het ook niet bijzonder bijzonder dat het een duitse Madonna
is, d.w.z. een Madonna met ‘Weihnachten im Kessel’ en ‘Festung Stalingrad’ erop.
Er staat ook nog een mooi duits gedicht bij:
Die Mutter Gottes von Stalingrad
so kam sie, die Mutter voll Gnaden,
zu den Ärmsten der Armen in heiliger Nacht
weil die Mutter noch immer des Ärmsten gedacht:
sie kam zu den deutschen Soldaten.

Er is in de ‘bunker’ voor Stalingrad ‘rond deze primitieve prent’ gebeden en gezongen
door de arme uitgehongerde, zieke en halfbevroren militairen, ter gelegenheid van
de zogenaamde ‘Heilige Avond’. Is het niet om er een trar itje van in de ooghoek te
voelen wellen? Die biddende duitse soldaten toch! en zo uitgehongerd!! Hoe kwamen
ze daar, de stakkers?
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Wel, het is voor ons Nederlanders interessant genoeg om te weten dat het de
soldaten waren van de zesde Armee, hetzelfde leger, dat op 10 Mei 1940 ons land
binnenviel, schietend, dodend, brandstichtend - de mannen van von Reichenau en
Paulus.
De soldaten die, nu ze koud zijn en honger hebben, zich een Madonna maken,
waren toen ze bruut, vet en grof ons land kwamen veroveren, in aanbidding voor
het typisch duitse idool dat Hitler heette. Die, voor zij Rotterdam verwoestten,
Warschau al kapot gesmeten hadden en Polen onder de hak genomen; die na het
overschrijden van onze grens, in volle vrede, tegen plechtige verzekeringen in,
eveneens in volle vrede, ja onder de gelding van een non-agressie-overeenkomst,
de russische grens waren overgetrokken.
Tussen die grens en Stalingrad is de afstand ruim 1200 kilometers. Over deze
afstand en in een breedte van gemiddeld 1000 kilometer waren door vette, brute
en grove Duitsers met vrijwillige fascisten uit Nederland en andere landen, duizend
steden en duizenden dorpen verwoest, miljoenen vrouwen en kinderen geschonden
en mannen gedood. Dit waren de soldaten van von Reichenau (‘de soldaat moet
volledig begrip hebben voor de noodzakelijkheid van een strenge maar rechtvaardige
wraak op het sub-humane Jodendom’), en van Keitel (‘een mensenleven is in bezet
gebied voor ons minder dan niets waard’), Koch, de gouverneur van de Oekraïne,
(‘ik zal de laatste druppel uit dit land hier knijpen; ze zullen hier voor ons werken en
nog eens werken want wij zijn het heersersras’), en Himmler (‘of er tienduizend
russische vrouwen van uitputting neervallen bij het graven van één tankgracht
interesseert mij uitsluitend voor zover Duitsland zijn tankgracht al heeft of nog niet’).
Van iedere boekverkoper kan men vernemen, dat de lezende mensen niet meer
over de oorlog horen willen. Men zou zich dit kunnen voorstellen als het hier om
een kleine tien miljoen door een natuurramp omgekomen mensen ging, want één
keer moet men verder; maar zo men in dat geval van het sinister-zelf al niet meer
zou willen lezen, men zou toch alles doen om te
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weten waar deze verschrikkelijke ramp uit heeft kunnen ontstaan. Zo lang men
echter de ogen niet wil openen voor de ontstaansbron van onze grote verschrikking
en de duivel al weer vrome duitse versjes onder Festungsmadonna's ophangt, zal
althans verhinderd moeten worden dat de oren zich voor het sinister sluiten kunnen
en zal het verhaal van de duitse (dat is: nationalistische, reactionnaire en fascistische)
uitbarsting van het kwaad niet mogen verstommen.
Een ooggetuige in het proces van Neurenberg over wat hij meemaakte in Dubno
in 1943, op 5 October, dus even voor de duitse soldaten zich in hun bunker voor
Stalingrad biddend en zingend rond hun Festungsmadonna schaarden.
Hem werd verteld dat er buiten Dubno 1500 Joden per dag werden doodgeschoten
en hij ging er heen om te zien of dat waar was. En hij kwam bij wallen voor de drie
grachten, elk 30 meter lang en drie meter diep. ‘Mijn meesterknecht en ik gingen er
direct op af. Niemand legde ons iets in de weg. Ik hoorde opeens geweerschoten,
snel achter elkaar, van achter een van de wallen. De mensen die van de trucks af
hadden moeten komen - mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden -, moesten
zich op bevel van SS-ers, die een rijzweep of een harde zweep droegen, uitkleden.
Hun kleren moesten zij op bepaalde plaatsen afleggen, hier de schoenen, daar de
bovenkleren en daar de onderkleren. Ik zag een hoop schoenen van 800 tot 1000
paren schat ik, en grote hopen kleren. Zonder kreten, zonder te schreien ook,
kleedden deze mensen zich uit, bleven als gezinnen in groepen bij elkaar staan,
kusten elkaar vaarwel, zeiden nog wat tegen elkander en wachtten op een teken
van een SS-er bij de kuil - ook met een zweep in de hand. Gedurende de vijftien
minuten dat ik daar stond, hoorde ik geen enkele klacht noch ook hoorde ik om
genade vragen. Ik zag een gezin van een stuk of acht personen, een man en een
vrouw, beiden ongeveer vijftig jaar oud, met kinderen van zowat één, acht en tien
en twee volwassen meisjes van twintig tot vier en twintig. Een oude vrouw met
sneeuwwit haar hield dat kindje van één op de arm en zong er wat voor en kietelde
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het. Het kind kraaide van de pret. Het ouderpaar keek toe met tranen in de ogen.
De vader hield een jongen van naar schatting tien aan de hand en sprak zachtjes
tot hem; ik zag de jongen vechten tegen zijn tranen.’ O God, bewaar mij, het gaat
nog verder.
‘De vader wees naar iets in de lucht, en legde de hand op zijn hoofd en scheen
hem iets uit te leggen. Op dat ogenblik riep de SS-er bij de groeve iets tegen zijn
kameraad. Deze laatste telde een stuk of twintig mensen af en wees dezen, naar
achter de wal te gaan. Onder hen bevond zich het gezin dat ik net noemde. Ik
herinnerde me heel goed een slank meisje met pikzwart haar, en dat, toen zij vlak
langs mij kwam, op zichzelf wees en zei “drieëntwintig”. Ik ging de wal ook om en
stond tegenover een enorme groeve. De lichamen erin lagen dicht op elkaar. Bij
bijna alle liep bloed uit het hoofd over de schouders. Enkele van die mensen bewogen
nog, sommigen lichtten een arm op of bewogen het hoofd om te kennen te geven
dat zij nog leefden. De kuil was voor tweederde vol. Ik schat dat er al een duizend
in lagen. Ik keek naar de man die het schietwerk deed. Het was een SS-er die op
een van de smalle kanten van de groeve zat, zijn been bengelde erin naar beneden.
Hij liet een tommy-gun op zijn knie rusten en rookte een sigaret. De mensen,
helemaal naakt als ze waren, gingen een paar van de treden die in de kleiwand van
de groeve gemaakt waren af en klauterden over de hoofden van hun voorgangers
heen naar de plaats die de SS-er hun wees. Zij gingen liggen. Sommigen liefkoosden
anderen die nog in leven bleken of spraken ze zacht toe. Toen hoorde ik een paar
series schoten. Ik keek in de kuil en zag de lichamen stuiptrekken of bewegingloos
liggen op de lichamen van hun voorgangers. Er liep bloed over hen heen. Het
verbaasde mij dat ik niet weggestuurd werd maar ik zag ook twee of drie postboden
in de buurt staan. Toen kwam de volgende groep er al aan.’
Stalingrad. Waartegen vochten deze Duitsers bij Stalingrad? Behalve tegen
bijeengehaalde troepen, tegen russische fabrieks-
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arbeiders en andere burgers, die verbeten elke straat verdedigden en voor elke
vierkante meter metselwerk van hun stad hun leven over hadden.
Als ‘die Mutter Gottes von Stalingrad’ er werkelijk bij geweest is, dan was ze niet
bij de duitse soldaten, maar bij de door hen aangevallen burgers van Stalingrad.
Het is je reinste goddeloosheid om de verhoudingen hier om te keren. De duitse
christenen zouden het russische volk langzamerhand namelijk wel eens om vergeving
kunnen vragen voor hun aanval, en het is een aankondiging van een nieuw offensief
van Satan, als ‘Kirche und Leben’, het kerkblad voor het bisdom Münster, 24 Dec.
1950 de ‘Festung-Madonna’ ophangt en er zijn vrome regels bij laat lopen.
In een geheim memorandum pleitte Jackson, de bekende amerikaanse
hoofdaanklager van Neurenberg, in Mei 1946 al tegen een industriëlen-proces,
omdat hij ‘zich met bezorgdheid afvroeg of een lange op het particulier bedrijf
geconcentreerde aanval er niet toe zou kunnen leiden de industriële samenwerking
van de Duitsers met Amerika bij de handhaving der amerikaanse defensie
onaantrekkelijk te maken.’
Denk niet, dat deze al zo vroeg geuite amerikaanse bezorgdheid pas op 3 Februari
1951, de dag van zijn onverhoedse vrijlating, vrucht gedragen heeft voor onze
oorlogsmisdadiger. Krupp's amerikaanse advocaat, George T. Davis uit San
Francisco, beschrijft de vermakelijke taferelen uit deze gevangenis in Landsberg.
In de kamer voor de bezoekers vergaderde Alfred met zijn directeuren, allen wel in
gevangeniskledij, maar verder ook allemaal met een grote amerikaanse sigaar in
de mond. De productiestaten, de mutaties bij het hogere personeel en alles waarover
een directie te overleggen heeft, werd daar besproken. Naar verluidt, heeft Alfred
zich nu op een van zijn bezittingen nabij Essen teruggetrokken, waar hij de
directeuren van zijn diverse fabrieken op rapport laat komen. Wij mogen wel
vertrouwen dat de firma Krupp de zaken op de oude voet voort zal zetten.
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Uit de rede van Eisenhower op 1 Februari j.l. voor een aantal leden van het
amerikaanse congres: ‘Voorts zou ik als vaststaand willen aannemen dat wij er niet
alleen op uit zijn ons grondgebied, onze rechten of voorreenten (vertaling van de
United States Information Service) te verdedigen, doch een wijze van leven en
bepaalde opvattingen, die behouden moeten blijven, willen wij onze levenswijze in
stand houden. Ik doel hierbij op de vrijheid van de enkeling, zijn politieke vrijheid,
de vrijheid zijn Godsdienst naar eigen keuze te belijden, alsmede de wens een
volfehuishouding in stand te houden, waaraan particulier initiatief ten grondslag ligt.’
Oorlog wordt dus o.a. gevoerd om voorrechten te behouden, oorlog wordt gevoerd
ten behoeve van het heerlijke particuliere initiatief en oorlog wordt gevoerd voor de
instandhouding van een levensstandaard. De commandant van het nederlandse
detachement in Korea, ongetwijfeld een dapper man, sneuvelde niet alleen
tengevolge van de onmiskenbare aggressie van Noord-Korea, de dato 25 Juni 1950
uitgebroken, maar evenzeer ter verdediging van het particuliere initiatief, de ijskast
en de roomklopper.
‘Het is opmerkelijk hoe dikwijls en met hoeveel nadruk de paus in zijn toespraken
gewag maakt van de noodzakelijkheid, de private eigendom der productiemiddelen
te behouden als algemene grondslag voor een gezonde sociale economie.’ Deze
zin is niet van mij, maar stamt uit een degelijke roomse krant.
Maria mag dan volgens de Jezuïeten onbevlekt ontvangen en in levenden lijve ten
hemel gevaren zijn, zij zullen nooit kunnen staande houden dat de moeder van
Jezus Christus bei uns im Kessel war. Wie er wel waren, waren onder andere wat
van die jongens van Franco. Die waren daar onder vrienden, want het vliegerkorps
van von Richthofen, de commandeur van het ‘Kondor-legioen’ dat de fascistische
opstandelingen tegen de wettige regering van vrij Spanje zo prachtig gesteund had,
en dat bijvoorbeeld de doeltreffendheid van Göring's Luftwaffe die aan
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het ontstaan was, beproefde in het in elkaar smijten van arbeiderssteden, was er
ook.
Nu wij weer sam-sam doen met de fascistische revolutionnair Franco, moeten wij
hun gezanten ontvangen.
Groot-Brittannië heeft als eerste ambassadeur aangeboden gekregen (en ten
spijt van Amerika geweigerd) de heer Fernando Castiella. Deze heer heeft in Rusland
aan duitse zijde tegen de geallieerden (dus vóór het Kwade en tégen de rechten
van de Mens, volgens Eisenhower) gevochten, in de zogenaamde Blauwe Divisie
die, goed dat ik eraan denk, vandaag of morgen maar eens Heilige Blauwe Divisie
gedoopt moet worden. Hij is dus helemaal onverdiend teruggekomen, zoals al onze
SS-ers die wij het wel gunnen, maar die niet net moeten doen alsof zij er recht op
hebben terug te kunnen komen. Voor iedereen die uit moorden gaat, behoort het
een wonder van God te wezen, en volstrekt onverdiend, als hij nog terug kan komen.
In de spaanse buitenlandse politiek heeft Castiella luidkeels Gibraltar voor Spanje
opgeëist, hetgeen mij op zichzelf niet mag ontroeren; blijft het aspectje van grofheid,
de nieuwe geallieerde zo'n ambassadeur aan te bieden...
Tegen de nieuwe geallieerden staat in Oost-Duitsland een oude vijand van
Fernando. Volgens de amerikaanse Information Service wordt de kern van de
oostduitse Bereitschaften gevormd door de duitse vrijwilligers, die een socialistische
wettige regering in Spanje verdedigden tegen de Revolutie en het Fascisme. Zij
staan, volgens de Information Service, onder Generaal Wilhelm Zaiser, die in Spanje
Generaal ‘Gomez’ heette. Het wordt hoe langer hoe duidelijker: 1940-1945 was
maar een veldtocht in een oorlog die in Atjeh, Transvaal, Abessynië, Spanje en
Mantsjoerije al aan de gang was en nog voortduurt.
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Hoofdstuk VI
Als de oorlog mij ergens schade gedaan heeft, dan is het daarin dat hij mij door
vrees gemaakt heeft tot vervalser van mijn wezen.
Verwarrend, ja verslindend werd de samenloop der gebeurtenissen. Het was of
ik daarop voer in een kano waarvan het ene boord van spontane oprechtheid en
het andere van ingevreten valsheid gemaakt was, of het lot mij aangreep en in een
woedende cataract meenam. Of ik na het overleven als verlamd op het oeverzand
terechtkwam. Mijn hoofd kende zijn binnenkant niet meer en mijn benen spraken
zichzelf tegen. Wat redelijk geleken had, was infaam gebleken en wat niet bewezen
kon worden, bleek de hoogste waarheid. Als de oorlog mij ergens goed gedaan
heeft, dan is het, dat ik nu weet dat er geen waarden zijn dan die liggen in de
waarheid van dit uur.
Voor de oorlog loog ik eigenlijk niet veel. Niemand hoeft mijn moreel daarom hoog
te noemen, want eerst moet men al bedenken dat deze oprechtheid voor een groot
deel aan egoïstische motieven ontsproot. Ik wist zeer goed dat ik te verstrooid was
om als fantast te kunnen leven en ik vond het nadeel van een compromittante
waarheid geringer dan het nadeel altijd te moeten onthouden wat men in woord of
houding had gelogen. Onwaarheid spreken en ontrouw waren mij een last en in
zoverre kan mijn ethiek ook amorele gemakzucht genoemd worden.
Daar kwam een aggressief en dus egocentrisch element bij. Ik stelde mij met ‘de
waarheid’ tegenover de wereld van de volwassenen. Ik was als knaap een tyranniek
agnost en met geen enkele verklaring tevreden. Terecht natuurlijk, want alles wat
men je als 14-jarige wilde bijbrengen, werd tegelijkertijd weer
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afgebroken, in een en dezelfde educatie: de axioma's waren niet waar en het
wereldbeeld der geleerden was allang weer veranderd op het ogenblik waarop men
het je wilde uitleggen. Zo leerde ik koppig alleen wat per se niet met twijfelachtige
vooronderstellingen te maken had. Ik verbeeldde mij dat ik alleen wel aan de axioma's
werken zou tot ik tevreden was. De wiskundige roman ‘Platland’ van, ik geloof
Abboth, was mijn evangelie. Ik begeerde op school en catechisatie aan te vallen
als ik ongevraagd verklaarde niet te geloven wat ons geleraard werd en ik nam het
verwijt en de straf die dit opleverde op trotse wijze aan. Ik deed nare dingen ‘terug’
en als er een dader gevraagd werd, meldde ik mij arrogant. Berouw had ik nimmer.
Deze onhandelbaarheid nu vernobelde ik voor mijzelf tot eerlijkheid, zoals veel
volwassenen hun onbeschoftheid tot oprechtheid vernobelen, wat op het platteland
in mijn provincie zo ongeveer voor de hoogst bereikbare vorm van cultuur doorging.
Ik vereenvoudigde mijn visie op de gemeenschap, waarin ik mij ongevraagd en ook
buiten mijn toestemming bevond, naar deze eerlijkheid. Toen een dominee mij te
vaak ontwijkend antwoordde, viel zijn hele geloof bij mij als serieuze mogelijkheid
voor het leven uit en ik meldde hem dit vijandig. Ik vroeg aan mijn leraar wat onze
rechten in Nederlands-Indië waren; dat was, toen de eis ‘Indonesië los van Holland’
als een brutale bolsjewistische kreet in burgeroren klonk, ongeveer in 1925. Hij
antwoordde op mijn vraag naar het recht: ‘Als wij Indië kwijt zouden raken, zou 34%
van onze bevolking zonder bestaansmiddel raken’. Het was een christelijke school.
Ik zweer je dat hij het zó zei. Hij zou dit plompe argument na de strijd van 1945-1949
beter versierd hebben kunnen voordragen. Na dit antwoord heb ik mijn Bos-atlas
naar het antiquariaat gebracht. Ik wist, uit privé honger naar wetenschap, wel
ongeveer wat er in de wereld gebeurde, want ik las in de openbare leeszaal alle
kranten. Ik bleef de leraar een aardige man vinden en veel van zijn waarlijk
interessante verhalen van de les ken ik nog, maar op die school heb ik niet meer
gewerkt.
Het pueriele nu was dat ik de valsheid niet begreep in mijn
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eigen houding van afwijzing van alle ‘Oneerlijkheid’. Waarom ging ik niet van school
af? Waarom nam ik de consequenties van mijn ongeloof en haat tegen ‘het bedrog’
niet? Ik bleef liever zwerven. Ik zat nu hele dagen in de leeszaal, ik wees mijn
opvoeding af op ‘morele en wetenschappelijke’ gronden, maar ik wilde mijn
bevoorrechte positie van leerling aan een middelbare school niet prijsgeven, zodat
ik mij in een soort valsheid handhaafde. Een keer wilde ik daar fors mee breken en
maakte ik met een vriendje een prachtig wegloopplan. Wij zouden met een boot
van Wagenborgen naar Delfzijl en vandaar naar Constantinopel trekken. Wij hadden
onze schoolboeken achter de Bos-atlas aangebracht en een handige voorraad
duurzame proviand aanaelegd uit de kelder van mijn moeder (bij hem hadden ze
het niet ruim, zijn vader was voor de tweede keer failliet - zíjn reden om te vluchten).
Het ging niet door omdat mijn broertje stierf. Hij was wekenlang bezig met sterven
en ik verkeerde al deze tijd in een vreselijke tweestrijd als ik mijn moeder voor hem
zag zorgen. Toen het er op aankwam, kon ik nog niet goed handelen. Ik werd dus
betrapt en de vlucht mislukte. Voor mijn moeder was ik daar blij om, zodat men kan
aannemen dat ik tenslotte eigenlijk niet meer weggewild heb. Ik heb mij laten
betrappen.
Dit was de eerste van mijn moeders acht zonen die stierf. Over haar zal ik het
toch moeten hebben als ik spreek over de betekenis van de waarachtigheid, of wat
ik daaronder verstond, in mijn leven. Ik geloof dat een vrouw partieel sterft met haar
kinderen. Ik weet zeker dat de dood van de tweede zoon in de oorlog en de gedachte
daarbij dat de cynische moord die de beschermelingen van de Gratie op hem
pleegden, blijkbaar bij het menselijke bestaan hoorde, voor haar weer een zo groot
stuk van dat leven amputeerde, dat zij daarna niet gaarne voortleefde. Zelfs niet
voor ons. Zij kreeg kanker. Zij smeekte om de dood. Zij werd des ochtends
teleurgesteld wakker als zij inzag, dat zij nog leefde. Zij had ons die overbleven,
zeer lief, maar zij wilde nu toch liever maar gaan. Zij stond erop, ons niet te
‘ontvallen’, maar te gaan. Zij regelde waar zij begraven wilde worden en wees haar
twee dochters erop, welke kleren die bij de plechtigheid

J.B. Charles, Volg het spoor terug

76
moesten dragen. Dan sloot zij de ogen, maar zij stierf nog maar niet, zij stierf nog
maar in geen weken. Hoe vreselijk het ook was haar te moeten verliezen, het werd
ondraaglijk, dat zij niet stierf toen zij niet langer leven kon. Het was in duizendvoud
de situatie als men, naar men aanneemt ook voorgoed, afscheid neemt van zijn
emigrerende familie, bij een trein of aan een boot, en er is vertraging in het vertrek.
De verlegenheid van de sterfkamer kan duizend keer deze gedwongenheid van het
perron zijn, en ondraaglijk. Ik geloof dat wij elkaar tenslotte beter uit liefde kunnen
doodslaan.
Ik moet aan het sterven van mijn moeder denken bij mijn verlies- en winstrekening
inzake waarheid en valsheid. Dat zit zo: ik geloof dat zij ten opzichte van de waarheid
een typisch vrouwelijke en bovendien, een duidelijk saksisch-plattelandse instelling
had, waar ik mij eerst verbaasd tegenover stelde en thans misschien verbaasd aan
onderwerpen zou. Zij kende meer van de waarheid dan een mens kan leren. Zij wist
van mensen en verhoudingen en natuurverschijnselen meer dan te beschrijven
mogelijk is, maar zij hoedde zich er meestal voor erover te spreken. Het was, alsof
zij in een geheim verband wist wat zij wist en kende wat zij kende, met de voorwaarde
van geheimhouding. Als ik erover nadenk, liet zij niet na haar beslissende opvattingen
en wensen te laten weten, maar als ik verder nadenk, kan ik mij niet herinneren,
dat zij ze eigenlijk uitsprak. Zij wist instinctief dat men iets schept, iets opricht, als
men beslissend spreekt en dat de daad die dat gecreëerde weer teniet moet doen
een grote, grote opgave is. Daarom sprak zij in een vriendelijke code: ‘Zo, ben je
er weer?’ of: ‘Heb je onze morellen al gezien?’ Zij sprak vaak in een beslist
ongevaarlijke soort van humor, ook zweeg zij veel. Maar haar zwijgen was
veelbetekenend, het betekende vaak: ‘Ik laat jou de verantwoording’ en het kon
zeer verontrustend zijn.
Waarom ik hier over haar spreek, dat is omdat zij de waarheid wist, ook waar zij
de feiten niet kende en ik stond hier van het begin af lijnrecht tegenover. Ik wenste
de feiten te kennen, van knaap af aan, en deze feiten identificeerde ik tot de
waarheid.
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Ik bessloot op mijn veertiende jaar al dat de godsdienst een sluw bedrog was, omdat
‘de feiten’, niet klopten. Mijn moeder was er geloof ik in wezen niet bezorgd over,
zolang ik het maar niet zei. Als ik mij erover uitsprak, huiverde zij en zei ze: ‘Bezondig
je er niet aan!’ De theorie liet haar koud, al was zij lid van een strenge kerk, maar
zij zweeg er met zorg over. O, het is een prikkelende spanning waarin zij mij heeft
achtergelaten - geloofde zij of geloofde zij niet? ‘Je moeder is een zeer vrome vrouw’,
zei de dominee mij eens. Jawel, maar ze ging ongaarne naar de kerk en koos zich
als legitimatie voor geregeld verzuim de kwaal van hartkloppingen. O, dit geheim,
waarom kreeg zij ze zo prompt elke Zondagochtend en - geloofde zij er zelf in?
Maar vreemd genoeg toonde zij zich wel gelukkig als anderen wel bleken te geloven.
Toen zij stervende was, zei zij niets waarvan in tractaatjes gebruik gemaakt zou
kunnen worden; zij zei: ik wil naar mijn graf, ik wil in mijn graf, in H. Maar
desalniettemin weet ik ook absoluut zeker, dat zij ervan overtuigd was daarginds
haar beide zonen weer terug te krijgen.
Zij kende de waarheid, toen ik de feiten nog leerde. Ik heb daar jaren over gedaan,
niet omdat ik het ongaarne deed, maar omdat ik de feiten stuk voor stuk bezag en
keurde. Ik polariseerde mijn wezen en wierp mijn vlees voor het vlees, terwijl ik mijn
geest met formules voedde. Ik abstraheerde mij tweevoudig, ik werd een muntstuk
met Kop en Kont. Ik was bezeten van de Franse Revolutie, die ik kende uit de
geschiedenis, maar ik haatte de geschiedenis niettemin. Ik haatte als knaap
Christelijk-Historischen aanzienlijk meer dan Anti-Revolutionairen (hoe goed zag ik
dat toen al!) en ik was vervuld van de gedachte aan het geweld dat, naar mijn
mening, gebruikt moest worden tegen hen die het geweld niet afwezen. Het was de
leeftijd waarop de jongens ‘De Zwarte Kat’ en ‘Beatrijs’ naast elkaar in hun schooltas
bergen. Ik vereerde Ghandi, maar was verzot op vuurwapenen. Ik was voor
dienstweigering, maar ik schoot in gespijbelde uren met een pistool, bij het nieuwe
kerkhof, soms zelfs in het stadsplantsoen. Ik was pas laat verliefd en toen ik meisjes
leerde kennen, hield het schieten op (dat klopt toch, Freudianen?)
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en ontstonden er meer regelmatige verhoudingen tussen kruis en munt, maar mijn
geest bleef formalistisch. Ik bleef scheiding maken tussen het geloof en de feiten.
Ik verfoeide Hitler van het begin af, en zijn Duitsers, en zijn kapitalistische
burger-begunstigers. Nu zou dat een voldoende respectabel sentiment geweest
zijn, maar het was mij te negatief, dus wilde ik mijn alleszins fatsoenlijke afschuw
een formule, een tehuis, bouwgrond geven. Het rationalisme behoort bij de puber.
De negentiende eeuw is de puberteit van het menselijke geslacht. Ik beleefde
hartstochtelijk de negentiende eeuw van mijn leven. Zo was de weg die deze puber
zich naar de ‘persoon’ heenvocht.
Ik debatteerde dus altijd met dominees en leraren. Ik deed het ook al vroeg met
nationaal-socialisten, maar altijd op veel hoger plan dan dat tuig waard was. Daar
deed ik een merkwaardige gevaarlijke correctheid bij op, die de oorlog tot valsheid
van een schrikbarende faculteit deed ontwikkelen. Mijn vrienden konden bij politieke
twistgesprekken op straat nog zo dringend zeggen ‘Kom nou mee’, ik schudde ze
van mij af, ik moest op de twist af. Ik ving wel maar een half woord op en kon het
dan niet laten. ‘Dat zegt u nu wel’, zei ik, ‘maar het is niet waar. Want kijk eens
hier’..., in plaats van dat ik hun zei, dat zij een onbeschaafd en misdadig klootjesvolk
vormden met naar verhouding te veel spek en te weinig gevoel, kruiers en
Feldwebels, die zich lieten gebruiken door eerzuchtige half-intellectuele
psychopathen.
Was Gerretson een van deze half-intellectuelen en psychopathen? Ik heb één
keer een openbare vergadering van het Diets Studentenverbond (was zo de naam
niet?) meegemaakt en deze man horen spreken. Ik vond het slecht. Beter kan ik
zeggen: minderwaardig, want de inhoud was intellectueel misschien nog net op peil,
maar de man zelf was verschrikkelijk. Hij maakte op mij de indruk van een ijdel man,
die zich als kind te veel had laten slaan en nu in dappere taal, voor pubers en
studenten, bezig was terrein te veroveren op... ja waarop? Op zijn bloedvaten
misschien of op zijn bijnieren? Op zijn poëzie, dat wil zeggen met zijn gedichten op
zijn kunstenaarschap? Ik heb de hele nederlandse poëzie sinds tachtig leren kennen
en ik weet
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welke ranglijsten het publiek aanlegt, zoals het dat doet van de clubs voor een
voetbalpool. Ik weet dat een zekere Geerten Gossaert op deze opinieladder een
hoge sport inneemt. Maar dat is een vergissing. Deze ‘poëzie’ is niets waard, want
niets er in is waar. Het is de intelligent opgeschroefde en bekwaam neergeschreven
dummy van het gedicht dat hij zichzelf en de wereld (zijn ‘volk’) beloofde als hij erg
op zijn tenen stond. Het is hooggedragen bluf. Bij deze dietse avond zag ik veel
kerels rondlopen, die later in het landverraderskamp terechtkwamen. Zij die zich
van dit soort nog op tijd bekeerden, deden dat of ten halve, in zoverre dat zij zich
in de oorlog voor verraad wachtten in een lepe passiviteit, die zij verdedigden door
te zeggen dat zij voor ‘ons volk’ nog zoveel behouden konden, of redden, of bewaren,
voor na een bevrijding. Ofwel zij bekeerden zich anderhalf maal en gingen van
stonde aan over tot de illegaliteit van de guerilla - een illegaliteit, die menselijk zoveel
minder gekwalificeerd was dan het verzet van de loyaliteit met de vervolgden. Bij
de illegaliteit van de guerilla waren zelfs oud-nsbers, njv-ers en ‘dietsers’. Van hen
zijn er, die practisch van het begin af op militaire basis doorgevochten hebben, maar
om geen andere redenen dan die aangeduid kunnen worden met begrippen als
‘nationale fierheid’ en ‘de Koningin’. Voor die van hen, die sneuvelden, en ik heb er
zo enkelen gekend, is daar mijn eerbiedigste gevoel - en verder zwijgen. En die van
hen, die vochten maar niet sneuvelden, zijn weer tegenstanders, maar respectabeler
tegenstanders dan de massa waaruit zij voortkwamen, die haar oranjeliefde
gedurende de bezetting veilig gesteld heeft, mèt haar zaken en haar omzetten en
haar relaties en haar outillage en haar aandelen, enzovoort.
Dit was mijn contact met de dietsers. Ik ben niet gaan staan bij hun Wilhelmus.
Ik heb ook nog een van de eerste redevoeringen van Mussert beluisterd en mij
daarbij met nadruk uitgesproken. Wij gingen er met zijn vieren heen, broers, en wij
stonden na 20 minuten op, midden in een rij vooraan, omdat wij het een slecht
sprekende zwetser vonden. Rondom de grote zaal en in de gangen stonden
puisterige plebejers in zwart
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hemd. Ik vroeg ons geld terug aan een vent in de hall die een regenjas over zijn
sadistencostuum droeg. Er kwam een inspecteur van politie tussen beide die ons
verwijderde.
Wij verachtten de massa der fascisten, deze potentiële moordenaartjes, maar
wat hebben wij ze onderschat! Het staat voor mij vast, dat zij van de politiek niets
wisten en dat zij dat ook niet als een gemis voelden. Zij waren bij de Beweging
gekomen zoals een licht meisje uit het land in de stad bij de hoerenwaardin
terechtkomt. Zij waren fascist niet om ideeën, maar om laarzen, baantjes en het
marcheren, om het knokken, uit vreugde aan andermans vrees, zij waren het met
hun bloed en met hun kloten. Sociologisch is de hoerenwaardin interessanter dan
het blote vee uit haar alkoven. De enkele tegenstander uit de Hitlerwereld die
enigermate blijk gaf van althans intellectuele integriteit, heb ik nooit geschuwd. Ik
ben nog lang met een enkele van hen blijven praten. Ik liet dan weten hoe ik zelf
over de zaken en de personen aan hun zijde dacht en over het vee dat zij
voortdreven, maar bleef dat droog doen. Juridisch, ja als een Romein.
Ik bleef een of twee van hen, met wie ik tot in de oorlog sprak, voorhouden dat
zij landverraders waren, al voegde ik er aan toe, dat ik niet bedoelde ze uit te
schelden, maar ze waren landverraders en ze moesten goed begrijpen dat ik dat
niet anders kon zien. Een van dezen, de laatste, was een vriendje nog van de lagere
school, met wie ik later weer in contact gekomen was. Hij was niet zo kwaad, of hij
hielp mij sporen uitwissen nadat Schreieder met de hulp van Johnnie den Droog
(vervloekt zijn naam!) de arnhemse post van de zender Eben Haezer, de agent
Taconis en zijn helpers had opgerold. Hij wees mij de verrader Huschka aan, zodat
ik diens signalement kon verspreiden. Hij was dus niet kwaad, maar hij bleef het
formeel oneens met mij. Totdat hij, omstreeks 1943, bericht stuurde, dat hij mij zien
wilde. Hij lag toen met een maagbloeding in het ziekenhuis en hij zei me dat hij het
verder verdomde en dat hij bedankt had voor de Beweging, waar hij tot dien een
betrekkelijk aanzienlijke post in bekleed had. Hij kwam na de oorlog een paar
maanden
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in een kamp, maar ik heb mijn best natuurlijk voor hem gedaan. Hij verdween heel
gauw daarna naar een ander werelddeel, waar hij zich uitnemend redde. Hij schreef
van uit het oerwoud een of twee keer een briefen vroeg om ‘cultuur’, waarop ik hem
Podium stuurde. Ja, ik had hem natuurlijk ook wel wat anders kunnen sturen, maar
ons blad ging zo slecht. Hij was onlangs voor het eerst weer even over en hij vertelde
mij dat hij wel gelachen had om ‘Een koppel spreeuwen’, maar dat hij geen enkel
gedicht begrepen had. Maar één ding zei deze oud pd-er: ik heb erg geapprecieerd
dat jullie althans gelijk van houding gebleven zijn. Ik geneer mij als ik zie hoe dit
land overstag gaat. Wij worden nog de prima jongens, als jullie die roomsen hier
niet beteugelen. Zal ik je eens wat zeggen? Dit land wordt mij te fascistisch. Heb ik
daarvoor, uit gewetenswerkzaamheid, een maagbloeding gehad in’ 43?! Je mag
het tegen iedereen zeggen: ‘X (hier noemde hij zijn naam) vindt jullie speciaal nu
lapzwansen. Veel plezier met de duitse divisies en de gratieverlening,... X gaat er
weer vandoor.’ Dit zal men van mij moeten aeloven. Alleen mijn vrouw was getuige.
Ik vind het zelf bijna niet mogelijk dat dit gezegd werd. Mijn schoolvriendje zit nu in
weer een ander werelddeel. Ik zal hem nu wel niet meer terugzien.
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Hoofdstuk VII
Het was enige jaren voor de oorlog, toen ik gefleurd werd voor de Motordienst van
de BVL, van welke laatste nu een reprise, niet zo succesvol lijkt het wel, moet gaan
onder de naam van Steun aan het Wettig Gezag of iets dergelijks.
Ik kwam daar niet alleen in, omdat ik toen een hobby voor motoren en
prestatieritten had, en omdat ik mij gauw voor iets laat opschrijven. Het was mee,
omdat mijn ronselaar mij ervan wist te overtuigen dat er iets tegen de vijfde colonne
van fascisten en nationaal-socialisten gesteld moest worden. Van mijn kinderjaren
af had ik iets tegen de Duitsers gehad, met hun keizer en hun legers en hun
arrogantie, waarschijnlijk in de eerste plaats omdat mijn vader in en na de eerste
wereldoorlog pro-duits was. Ik was nog maar heel klein bij de vrede van Versailles,
en ik was, zoals dat bij weerbarstige knapen hoort, principieel opstandig tegen mijn
vader en mijn onderwijzers. Toen ik heel jong was, waren de volwassen mannen
voor een deel nog met de duitse brosse en knevel gesierd, en velen meenden dat
de duitse nederlaag (helaas) alleen te wijten was aan het ‘verraad’ van de
sociaal-democraten; velen betoogden met geloofsfanatisme in stem en ogen dat
de Duitsers zich toch maar de beste soldaten ter wereld getoond hadden. In sommige
kringen waarin o.a. de troebele sentimenten van Abraham Kuyper in deze zaken
op voet van openbaring gelezen werden en beoordeeld, waren de Engelsen
democratische schurken, de Fransen goddeloos lichtzinnig en de Belgen onzindelijk
en lichthartig. Van de Belgen kenden zij alleen de stromen vluchtelingen uit de
eerste wereldoorlog; nog geen 20 jaar later konden de critische getuigen van de
rampspoed der buren zèlf kilometers
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lange rijen op de straat formeren als évacué's en konden zij de noodzakelijkheid
van zekere onzindelijkheid en het geluk van zekere luchthartigheid zelf leren kennen.
Ik herinner mij nog goed hoe de grote mensen elkaar de lichtzinnigheid en de
verkeerde Wirtschaftsgesinnung der Belgen bewezen door te wijzen op de
onmogelijke voorwerpen die zij op de vlucht het eerst gered hadden. Het duidelijkste
voorbeeld was een vrouw met een vogeltje in een kooi in de hand en een boek
onder de arm. Dat was dus wat zij er voor zich uit redde - wat een volk! Achter ons
huis hadden wij een schoolplein, waar de ongelukkigen die voor de oprukkende
duitse legers uit gevlucht waren, binnenliepen. Ik was vijf jaar. De grote mensen
stonden op hun balconnetjes dit binnenstromen met interesse en critiek op te nemen.
Wat men van de Fransen geloofde, wist men uit duitse bron. Hun opvatting vond
steun, kon ik later controleren, als de stoere zakenlieden onder commerciële
voorwendsels Parijs bezochten.
Op de Engelsen hadden zij veel tegen. In wezen zal het de diepliggende
concurrentiestrijd geweest zijn van de tijd van Cromwell. Ongeveer gelijk gestart
als zeerovende en koloniserende mogendheden hadden dezen ons hoe langer hoe
meer de loef afgestoken. Deze gevoelens van afkeer vonden een fatsoenlijk object,
een rechtvaardiging, in de Boerenoorlog, wat inderdaad een cynische geschiedenis
was, maar die principieel niet afweek van wat altijd ook door onszelf gepresteerd
was.
Indien mijn opvoeders tegen geweld en leger en macht waren geweest, zou ik
waarschijnlijk pro zijn geworden. Nu ging ik tegen de draad in en voelde ik niets
voor nationale helden, Colijn en het leger; in het andere geval zou ik wellicht een
poosje lid van het njv of een of andere dietse zaak geweest zijn.
Toen het nationaal-socialisme in Duitsland opkwam, had het een tamelijk goed
gehoor bij bijna alle rechtse Nederlanders, laat niemand het tegenspreken. Ik heb
gevonden hoe zeer christelijke kranten de wrede onderdrukking van de Boxeropstand
toejuichten - zoek ook nog maar eens op wat de duitse
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keizer daarbij heeft durven opscheppen - en hoe schandelijk zij Ghandi altijd vonden.
Ik kan bewijzen hoe de liberale en christelijke dagbladen de herbezetting van
Roergebied en Rijnland goedkeurden, en de herbewapeningseisen der Duitsers
moreel steunden. Versailles werd dan als onredelijk afgewezen, de linkse stokerij
schreeuwde zg. om een ‘krachtig bewind’. Pas langzamerhand werd ingezien dat
van Hitlers bewind het anti-christelijke karakter het belangrijkste facet was. Van het
bericht dat van der Lubbe was onthoofd, ben ik fysiek misselijk geworden, maar ik
hoorde het in Utrecht, in gezelschap van iemand die nu predikant is en die het zeer
humoristisch opnam; hij zag er wel wat in, in dat Derde Rijk. In 1940 zijn zijn ogen
wel opengegaan, maar later heb ik dezelfde man een keer horen preken, bij de
trouwerij van een oud-illegale vriend. Hij had het daarbij zowaar op zijn manier over
het zogenaamde Nederlands-Indië en onze schreeuwende taak daar. Ik heb
gedurende de hele dienst weer aan de Rijksdagbrand en de processen van 15 jaar
geleden gedacht.
De heilige angst om wat in Duitsland en hier aan het gebeuren was, heeft mij
nimmer verlaten. Ik kende het Bruinboek van de Hitlerterreur uit het hoofd, leende
het links en rechts uit. Vroeger had ik geen joodse mensen persoonlijk gekend,
maar na de vervolgingen in Duitsland zocht ik contact met hen.
Toen ik bij de BVL ging, sprak de propagandist over de vijfde colonne, over de
verdediging tegen fascisten en nsb-ers. Hij voelde echter zelf wel militair. Van zijn
jeugd af had hij in Jonge Gardes, Padvinderijen en dergelijke groepen gezeten; als
er maar ergens gemarcheerd werd en in rijen gelopen, uniform te dragen en ‘op te
klimmen’ was, was hij er als de kippen bij en het duurde nooit lang, of hij had iets
ee commanderen. Ik kende hem van kindsbeen af, maar had hem uit het oog
verloren. De militaire dienst werd de glorietijd van zijn jeugd. Hij was onuitputtelijk
in humoristische verhalen over de dienst, maar één ding bleef hem steken, nl. dat
hij het door zijn gebrekkige schoolopleiding nooit verder dan sergeant zou brengen.
In de BVL meende hij later een kans te zien ooit eens officier
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te worden. En waarom ook niet? Het was eigenlijk wel een aardige jongen, vindingrijk,
actief en onvermoeibaar. Zijn officierspak met koppelriem enz., in een bui van goede
hoop tweede-hands gekocht, hing in de kast. In het geheim heeft hij het mij een
keer laten zien. Hij zou het nooit dragen, en nu wij tòch een leger hadden met
officieren en zo, vond ik dat krenterig en onredelijk. Ik voel dáárom nog steeds
respect voor hem, omdat ik zijn diepgewortelde, brandende militaire
commandeerbegeerte zo goed kende, maar hem in de oorlog keurig op een afstand
heb zien blijven van de kansen die vijand en landverraders deze militopathen rijkelijk
geboden hebben. Hij was met zijn aanleg en zijn situatie gepraedisponeerd voor
nsb-er, maar hij verkoos de goede zijde. De mens kàn dus haast niet helemaal
verkeerd zijn.
Om op die Motordienst terug te komen: ik zette op een goede dag mijn naam
onder een papier, waarin ik verklaarde bij oproer mee te zullen vechten tegen de
landverraders. Dat is hier-aantoe, maar ik vergeef het mij nòg niet, dat ik links midden
in margine zo maar ergens een paraaf geplaatst heb. Er stond niets - maar die
paraaf hoorde daar gezet te worden. Maar toen ik later, in Sept. 1939, gedwongen
was een en ander nader te onderzoeken, bleek er keurig bijgetypt te staan, dat ik
ook bereid was om in geval van gewone mobilisatie op te komen... Later hoorde ik
beweren, dat de mensen die ons fleurden en ons opleiden moesten, een rijksdaalder
voor elk nieuw lid kregen.
In deze vrijwillige militaire vereniging heb ik aan twee sterritten meegedaan, een
keer een schietoefening gevolgd en een keer een cursus bijgewoond. Die Frank
van Weezel gelezen heeft, zal denken dat ik A.M. de Jong napraat, maar het ging
er op die avond beslist over, hoe je moest doen als je de Koningin tegenkwam en
aan welke kant je moest lopen naast een kapitein. Toen ben ik weggebleven. Ik
hoorde nog een keer dat ik een officiersopleiding te L. kon volgen; alleen maar elke
Vrijdag, gedurende een jaar. Dit leek mij kort, voor een officier, en ik heb niets van
mij laten horen. Geruime tijd daarna kreeg ik bericht dat ik wegens mijn
onverschilligheid niet zou worden
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toegelaten tot de examens voor korporaal... Maar intussen bleef dat verdomde
papier getekend en had ik een uniform in mijn kast hangen, wat ik later merken zou.
Van de internationale spanning, tot het barsten van eind Augustus 1939, herinner
ik mij het best de sonore, gladde en onheilspellende stemmen van de
radio-omroepers. Zij moeten erin gelééfd hebben. Zij slaagden erin, je van het eerste
woord af, ja al in de kleine pauze voordat zij na de aankondiging het nieuws gingen
lezen, je poriën te doen samentrekken en een zware misselijkheid op je maag te
leggen. Zij lazen de onheilsmaren op een wijze die met lust en noodlot tegelijk te
maken had, de omroepers.
In het café aan een Noordzeestrand hield men het bierglas half geheven in de
hand en de biljarters lieten hun keu op de grond rusten, want iedereen wist dat hij
stil te zijn had. Toen kwamen de berichten. Men weet nooit zeker of men alleen
beangst is dan wel ook een weinig bevredigd, als een lang-dreigend noodlot zich
eindelijk gaat voltrekken. Ik keek buiten nog eens naar de plakkaten die de
burgemeester inmiddels al overal liet opplakken aan de muren, en begreep toen,
wat ik al meende te hebben verstaan, dat ik óók moest opkomen. Ze zouden aan
mij een beste soldaat hebben; ik had twee keer aan die prestatierit meegedaan en
al drie schoten met een karabijn gelost. Verder wist ik dat een kapitein drie sterren
droeg en dat ik eerbiedig moest kijken als wij een lid van het Koninklijk Huis zouden
tegenkomen. Maar ik vertrok vast; die verbandacte zou ik later nog wel eens
controleren.
In Utrecht kon ik alleen met permissie van het stadhuis op de nachttrein naar mijn
stad komen. Het was laat en ik liep in de nacht drie kwartier op het perron heen en
weer. Daar zag ik Pim voor het eerst van mijn leven. Een van de weinige anderen
die met mij wachtten, zat in een lichte regenjas op een koffer, voorover gebogen,
de elleboog op de knie, het hoofd op een arm steunend. Toen de trein kwam, stapte
ik toevallig met deze man in dezelfde coupé. Wij bleven alleen, en namen zonder
elkaar te groeten de slaaphouding aan. Al gauw strekten we
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onze benen erbij uit over de kussens. Ik voelde mij bedrukt en kon niet slapen. Mijn
gevoel was verwant aan het gevoel van ziek zijn, toen ik van de Rijksdagbrand
gehoord had. In Amersfoort wilde een verschrikte familie bij ons plaats nemen, maar
mijn reisgezel zei op barse toon: dit is éérste! Zij gingen schichtig voorbij. Omdat ik
mijzelf zo rot voelde, vond ik dat haast prettig. Toen de trein reed, vroeg ik mijn maat
wat hij voor een kaartje had. Iets dreef mij ertoe. Hij grijnsde en liet een tweede klas
kaartje zien. Ik had een derde klas kaartje, daarmee was het ijs gebroken. Pim werd
mijn beste vriend. Hij redde mij in 1944 het leven, hij sleepte het uit het vuur mag
ik wel zeggen, maar ook zonder dat heb ik veel aan hem gehad. Dit incident met
de kaartjes is mij nu duidelijker en van meer betekenis dan het toen was. Ik zie nu
hoeveel het betekende: de regelmatigheid en de orde van elke dag werden nog
maar een ogenblik in gevaar gebracht, er lag nog maar één klein draadje minder
strak gespannen, of men gedroeg zich al anarchisch.
Thuisgekomen kon ik nog een paar uren slapen. Daarna trok ik mijn uniform aan
en begaf ik mij naar mijn mobilisatiebestemming, een riant dorp, waarvan ik mij
nieuwsgierig afoevraagd had wat het in godsnaam met de oorlog te maken kon
hebben. Ik kwam op een groot veld terecht, waar men de hele dag vrachtauto's
binnenbracht, in de omgeving gevorderd. Er waren bierauto's, lange houtwagens,
bestelauto's, grote bakken met onbestemde functies en nog veel meer, alle met
reclamespreuken of firmanamen erop. Daar tussendoor liepen mannen, die elkaar
bevelen toeriepen, met lijsten waarop gekeken en aangestreept werd. Onder de
bomenrijen die het wagenpark afgrensden, zag ik toen een onregelmatige reeks
mannen liggen in het groen van de vooroorlogse nederlandse uniformen. Ik meldde
mij bij een van de mannen met lijsten, die mij naar een ander stuurde, welke mij
naar een derde wees die midden op het grote veld aan een keukentafeltje zat, dat
ik nog niet had opgemerkt. Het was een sergeant-majoor die, zonder naar mij op
te zien, een streep ergens op een lijst plaatste en mij naar de soldaten langs de lijn
stuurde. Ik voelde mij niet gelukkig,
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toen ik mij bij hen voegde. Dat ging dus het hele leven lang door. Op school, bij
examens, op de clubs, op de universiteit, altijd is er een eerste dag en daarvan een
eerste uur, waarop men met lood in de schoenen op de anderen toeloopt, die cracks,
die geroutineerden... die er al een half uur eerder waren. Maar het went gauw. Na
een korte tijd komen er onzekere nieuwelingen op ons af, en wij wijzen ze met een
half gebaar waar zij te staan hebben.
Wij lagen daar een hele dag. Toen het donker was, kwam er beweging in de
opgestelde kolonnes. Tegen twaalf uur des nachts kwam ik aan de beurt. Iemand
die ik niet kende, maar die ik toch maar gehoorzaamde, omdat ik nu eenmaal soldaat
was, droeg mij op plaats te nemen aan het stuur van een monster van een
vrachtauto. Ik had zelfs nog nooit in een kleine vrachtauto gereden. Deze had vijf
versnellingen. Er kwam een sergeant langs die mij zei, dat ik de auto in de kolonne
die onder zijn leiding stond even naar Papendrecht moest brengen, een 250 kilometer
ver. Het was sergeant B., een groningse boer, lang, droog en rustig, een aardige
vent. Hij werd gedurende de bezetting nsb-er.
De ene na de andere kolonne reed uit, elke naar haar eigen bestemming. Al gauw
volgden wij ook. Mijn lampen waren verduisterd, het dorp en de wegen ook. Ik kreeg
de wagen aan het lopen, maar na 500 meter was ik mijn kolonne al kwijt. Ik wist de
weg zelf wel, dacht ik, maar ik had nog nooit in black-out gereden. Op een gegeven
ogenblik kwam ik tot stilstand in de brede oprijlaan van een sanatorium. Ik dampte
van het zweet en vloekte met tranen in de ogen. Maar in dat hardstikkedonker kreeg
ik de wagen weer achteruit en gedraaid. Ik vond de goede weg en haalde mijn
kolonne in het eerste nachtelijke stadje van de route in. Wij pauseerden een paar
keer en kwamen, na een laatste stuk over smalle hoge dijken, op klaarlichte dag in
Papendrecht aan. Ik kon toen lezen en schrijven met mijn auto, ja, ik hield al zoveel
van hem dat ik het later een verlies vond, als het verlies van een kameraad of een
dier, hem te moeten ruilen voor een kleine twee-tons Ford.
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Ik bleef gedurende zes weken van mijn mobilisatie chauffeur op deze vrachtwagen.
De pontonniers sjorden er twee pontons op boven elkaar, en daar kroste ik die tijd
mee door het prachtige land van de grote rivieren. Het was nazomer en het begin
van de herfst, er was weinig of geen regen. Geen land ter wereld is zo mooi als
Nederland aan zijn taille. Ik moest hele dagen onderop of bovenaan de dijken staan,
terwijl de pontonniers bruggen maakten of veerpontje speelden. Om tegenover
mijzelf een schijn op te houden haalde ik, als zo'n tijd van wachten begon, een boek
uit het dashboardkastje, maar ik las niet meer dan een paar bladzijden per dag.
Sommige poëzie ging nog, Marsman het best, misschien mee omdat ik wist dat hij
in deze landstreek zou willen wonen. Vaak was lezen niet nodig, want ik was er op
den duur in geslaagd om uren lang achter het stuurwiel te kunnen zitten wachten
zonder aan iets te denken, en mij toch wel gelukkig te voelen. Soms echter viel als
een klamme deken de melancholie over mij heen die mij als knaap al placht te
beloeren, om mij te overvallen juist als ik enige dagen lang mijn draai had kunnen
vinden. Nu was het heviger en veelvuldiger dan ooit. Jezus Christus, dacht ik, dat
het nu toch weer allemaal gebeuren moet. Oorlog. Zes-honderd-duizend doden bij
het volgende Sedan, of waren het er meer geweest? Ik herinnerde mij in elk geval,
dat het getal groter geweest was dan dat van onze hele nederlandse militaire macht,
en dacht mij dat in: iedere infanterist en matroos, elke fourier, hospik, telegrafist,
dokter, wachtmeester, kolonel, aalmoezenier, schrijver tweede klasse,
reserveluitenant en korporaal, van Sas van Gent tot Delfzijl, en nog een paar
honderdduizend meer, dood in de veldslag om één enkele positie. Ik dacht aan de
oudere mensen die ik kende van hen, die de vorige oorlog overleefd hadden. Meneer
Godfrey in Southend, die naar versleten longen praatte, nog van Noord-Frankrijk,
waar hij in het gas had gelegen. Dan een Duitser bij ons in de stad, die aan alle
fronten gezeten had en zich als een kwart dode voortsleepte. Hij had zijn hoop op
fortuin op mij gevestigd want hij wilde dat ik zijn verhalen opschreef, die lm Westen
Nichts Neues met stukken
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zouden slaan, meende hij. Ik herinner mij er alleen de boerenvrouwen nog van, die
zijn patrouille ergens in de Balkan tot de knieën in de beek staande had aangetroffen,
naakt en bezig elkaar het lichaam glad te scheren tegen de platluizen. Onder het
gegichel van de vrouwen hadden de soldaten hun wapens en hun kleren op staande
voet afgegooid en gevraagd de scheermessen ook even te mogen lenen. En ook
de bajonetgevechten in Frankrijk. Hij had mij, al hoestend, zijn littekens laten zien
en voorgeteld, en uit een bijouteriedoosje met watten het gekraakte polshorloge
getoond, dat een van de steken had opgevangen. Het kwam neer op stoten, zei hij
(de ribben knappen als hout), een kwart draai, trappen en trekken, dus vrij eenvoudig,
maar het moest wel vlùg gebeuren.
Zou ik iemand kunnen doodmaken? Waarschijnlijk zou ik zo ontzettend bang zijn
voor de bajonet tegenover mij, dat ik het zou kunnen. Ik dacht met radeloosheid,
dat dit alles eeuwig onafwendbaar zou blijven. Wij rekken de vrede met tractaten
en conferenties korter of langer tijd, en dan komt het onherroepelijk. Omdat er
mensen zijn die er belang bij hebben en er plezier in hebben, al zouden zij dat
verontwaardigd tegenspreken en dat nog menen ook. Ik dacht aan de Polen, die
tot God schreeuwden om hulp, nu zij zo verschrikkelijk geteisterd werden, maar die
er een jaar eerder als de gieren bij geweest waren om ook een stuk te gappen toen
Tsjechoslowakije door ons allen aan de beul werd geabandonneerd. Als verdovend
voelde ik de slag die Sovjet-Rusland ons toegebracht had, eerst door het
vriendschapsverdrag met Hitler en toen door opgewekt Polen mee te gaan afmaken.
Ik kon hier geen touw meer aan vastknopen, en mijn morele kompasnaald tolde zo
in het rond en weer terug, dat ik mij stelselmatig ging beperken tot het piekeren over
de meest nabij liggende particuliere belangetjes. Ben ik tòch stom geweest, dat ik
geen officier had willen worden? Nu ik in de rotzooi geraakt ben, waren een bed, in
plaats van het stro op de appelzolder, en een aardig maandgeldje in plaats van de
eenvijfentwintig per week, was wat kalm bureauwerk verkieslijker geweest dan uren
voor het appèl staan en aardappel-
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schillen. Soms ook was ik alleen maar nieuwsgierig, en dacht ik: nu zal ik het dan
eindelijk eens meemaken. Zal ik zo gauw uit de auto komen en er een raken voordat
ze mij te pakken hebben?
Zakelijk, afgezien van de mogelijke consequenties, viel het mij van mezelf bitter
tegen, dat ik in de val had kunnen trappen. Als men dienstplichtig is, moet men
opkomen en als men zich ergens vrijwillig voor meldt, zal men dat ongevraagd doen,
maar als de listige kunstgreep een vrijwillige verbintenis tot een onbedoelde
verplichting maakt, voelt men zich aan het been gerukt. Nu was ik niet alleen. Er
waren huisvaders bij, zakenmensen of boeren, die veel erger door hun zogenaamde
contract waren gedupeerd dan ik. Voor mijzelf en voor deze mensen schreef ik een
brief aan het hoofdkwartier, waarop al gauw een kapitein van Den Haag kwam, die
onze klacht aanhoorde, lang nadacht en mij, als woordvoerder, toen even alleen te
spreken nam. Zo was er dus geen getuige bij ons gesprek. Hij stak een sigaret op,
gaf mij er ook een, en zei: ‘Dit is een rare zaak. Wij zitten er zelf ook mee. Ik kan
niet veel zeggen, maar ik geloof niet, dat jullie er veel van overkomen kan als jullie
gewoon naar huis gaan. Niet, dat ik je dat aangeraden heb. Ik heb niets gezegd. Je
kunt gaan.’
Ik heb buiten aan de jongens verteld dat onze zaak in behandeling was, want het
leek mij krankzinnig om onze kolonne nu maar rustig te laten staan en hem te
smeren. De pontonniers hadden nu eenmaal geen andere chauffeurs en tenslotte
zouden de Duitsers deze zelfde nacht kunnen binnenvallen. Later heb ik van mijn
eerste vier dagen verlof gebruik gemaakt om de zaak in Den Haag te bespreken,
en op de vierde dag was ik vrij. Mijn lotgenoten volgden na korte of lange tijd.
Mijn diensttijd was leerzaam in vele opzichten, een gekke vacantie, maar wel
leerzaam. Als soldaat ben je tenslotte mannen onder elkaar, en je staat onder dwang,
dat is altijd gunstig voor een goede kameraadschap. Wat is kameraadschap? Ik zou
het niet weten. Het houdt in, dat men zich met zorg niet te veel met eikaars zorgen
bemoeit. Maar er is één zorg die men volgens de code blijmoedig mag uiten. De
sexuele spanning steeg van de
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eerste dag af met verbijsterende snelheid. Het is eenvoudig onbegrijpelijk, hoe snel
men eraan gewend is zijn omgangstaal aan de anatomie en de functies die de
voortplanting betreffen, te ontlenen. Het goede voedsel en de gezonde, gemakkelijke
leefwijze deden daar het hunne toe. De blijkbaar zeer gemakkelijke infectie in deze
zaken begunstigt een en ander, maar de maat van het vuilbekken wordt wellicht
voornamelijk bepaald door beperking in de normale mogelijkheden. Ik heb altijd de
argwaan gekoesterd, dat pornografen, ook de litteraire, moeilijkheden in de practijk
hadden of voelden aankomen. Zonder dat men zich daarvan bewust is, heeft het
vuilbekken een grote magische betekenis, knapen en ouder wordende mannen zijn
er het meest aan verslaafd. De laatsten zweren met het woord krachten op, en
trachten ze vast te houden, die hun, naar zij langzamerhand begrijpen, haast
onmerkbaar toch alweer ontglippen. Toen Casanova er nog niet over schreef, was
zijn leven ongetwijfeld interessanter dan toen hij dat tenslotte wel ging doen. Zodra
iemand van onze compagnie het blijkbaar minder noodzakelijk vond er altijd maar
over te praten, kon je nagaan dat hij een vriendin had. Dezen waren er in het begin
maar weinig, maar hun getal nam toe. Een van de meest doortastenden was onze
Frans, een buschauffeur, nu dienstplichtig. Wij gingen nooit slapen vóór hij weer
binnen was. Zijn verslagen waren Moderne Letterkunde, al had hij nog nooit een
boek gelezen. Een van de eerste avonden was hij met een fröbelonderwijzeres
gaan wandelen. Toen zij een stil plekje gevonden hadden, smeekte zij, nog voor zij
gingen zitten, ‘Frans, haal me niet over!’ ‘Weet je wel, kind, dat je hiermee al verloren
bent?’ ‘Ja,’ had zij direct zuchtend toegegeven. Frans zijn avond was goed.
Enzovoort. Elke avond was er weer wat anders.
Eenmaal haalde ik onder het eten in gedachten een kamferbal uit de zak van mijn
tuniek. Een waanzinnige inval deed mij zeggen: ‘Kijk es hier wat ik in mijn kuch vind!’
Dit bleek spelen met vuur te zijn. Van alle kamers kwamen ze kijken wat ik in mijn
brood had aangetroffen; de helft geloofde het werkelijk, en om het spel niet te
bederven, trachtte ik de andere helft te
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overtuigen door diepe verontwaardiging voor te wenden over het gebrek aan tact
bij onze legerleiding. Maar voordat ik het wist, liep ik voorop in een optocht van
beledigde soldaten naar het bataljonsbureau, de kamferbal als bewijsstuk in de
hand. Ik kon niet meer terug, en heb ongeveer als volgt staan huichelen: ‘Luitenant,
dat er voor ons zedelijke welzijn gezorgd wordt, appreciëren wij allemaal bijzonder,
maar het blijft natuurlijk wat vernederend. Dat dat met kamferballen schijnt te moeten
is dáár aan toe. Maar het grieft ons, dat dit niet onopvallender gebeurt. Zou er ook
gezorgd kunnen worden dat de ballen in het vervolg degelijk vermalen door de kuch
gebakken worden?’
Ik was meer beschaamd aan het liegen dan uitdagend, want ik stond als het ware
met de rug tegen de muur, ik kon mijn kameraden hun verontwaardiging nu niet
meer ontnemen. De luitenant keek mij bevreemd aan, en beloofde de zaak verder
te zullen melden. Hij nam het kamferballetje van mij over en ik zag hem weglopen,
terwijl hij er peinzend naar keek.
Wij hadden onder onze jongens een exhibitionist. Exhibitionisme komt bijna
uitsluitend voor bij mannen, die het ten overstaan van iemand van het andere
geslacht doen. Het gaat een stuk verder en het is wellicht dwangmatiger dan het
vuilpraten: er wordt toegegeven aan een drang, om datgene te bewijzen waaraan
men in zijn hart twijfelt. Het ‘zie-je-wel-Erlebnis’. Er is dus aggressiviteit voor nodig,
die van alle demonstranten, daarom doen vrouwen en passieve homosexuelen het
zeker minder. Deze soldaat had dus een afwijking in zijn afwijking omdat hij het voor
mannen deed; maakte dit het geval dubbel tragisch? Denk niet dat het een ‘verdorven
stadskind’ was, het was een plattelander, getrouwd en strikt rooms, hij zou nooit
zonder zwembroek zwemmen. Hij had wat vettigs in zijn gelaatsexpressie en wat
afwezigs, en hoewel hij gewoon mee opwerkte, was hij in alles het onderdeel van
een tempo bij de anderen achter. Ik ging speciaal op de mensen letten ten overstaan
van wie hij zijn kunst uitoefende. Sommigen deden alsof zij niets zagen, anderen
slopen beschaamd heen; de mannen die met rode hoofden in woede uitbarstten en
scholden, interesseerden mij
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heviger dan de toonkunstenaar zelf. Een ernstige soldaat wou ‘met hem spreken’,
maar de soldaat glimlachte vettig en zijn ogen keken wazig in onbekende verten.
Een paar bijzonder onbeschaamde vlegels maakten er een lolletje van en een van
hen, die de grofste pret gehad had, bracht de zaak aan. Ik heb niet meer
meegemaakt wat daarop gebeurd is.
De geschiedenis met de exhibitionist was het, merkwaardig genoeg, die mij weer
het eerst deed vragen naar de zin van het militaire, een vraag die, in de
overrompeling door de feiten, wat verstomd was.
Het eerste, hoogste, ja, enige redelijke doel van deze gigantische verkwisting van
tijd en geld kon tenslotte slechts onze vrijheid zijn. Die vrijheid mocht niet slechts
een kleur van onze collectiviteit wezen, maar moest iets zijn dat voor alle aparte
individuen een tastbare wezenlijkheid had. Het vreemde deed zich nu voor, dat men
ter handhaving van deze privacy gedwongen was de privacy die men bezat met
huid en haar in te leveren. Je werd op elkaar gedreven; dertig mannen onder wie
iemand met een vunze, nogal opdringerige sexuele psychopathie, die elkaar nimmer
van hun leven gezien hadden, werden gedwongen samen op een met stro belegde
zolder te gaan slapen, werden om zes uur uit het nest gehaald en met jij en jou
toegesproken door vreemde knapen, die wensten dat je ‘u’ terug zei. Een keer, toen
een luitenant Kees en mij aldus aansprak, zeiden wij voor de grap ook ‘jij’ tegen
hem terug. Kees beheerde in het normale leven een grote boerderij, de luitenant,
die nog maar kort van de HBS af was, werkte op een kantoor, waar hij cijfers in
grote boeken zette. Hij spoot blauw op, en zou ons eens eventjes krijgstucht leren
maar wij hielden vol en zeiden, dat hij ons de voorschriften eens moest laten zien
waarin stond dat wij ons hoefden laten tutoyeren. Tot mijn verbazing hebben wij er
nooit meer iets van gehoord, hoewel hij ijverig stond op te schrijven.
Dit geval betekende natuurlijk niets, maar ik ben van mening dat men altijd beter
maar meteen over kleinigheden kan vallen;
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het is prettig en het houdt je in training voor belangrijker ogenblikken. Aan dit geval
werd ik herinnerd, toen ik in de krant las dat de generaal Kruls bij legeroefeningen
in Luxemburg aan een verslaggever de belangrijke verklaring aflegde, dat hij zich
thans eens zou gaan bemoeien met het naar zijn smaak te lange haar van de
soldaten. Hij had tegen een van de ‘jongens’ gezegd: ‘Vindt jouw meisje dat nu
mooi?’ en de soldaat had gewoonweg ‘ja’ geantwoord. Volgens mijn hartstochtelijke
overtuiging past in zo'n geval de nederlandse soldaat, die er zich van bewust is
waartóé hij enige jaren van zijn jonge leven opoffert, slechts één antwoord: ‘Ik wist
niet, dat wij elkaar tutoyeerden, generaal, maar ik heb er geen bezwaar tegen, zo
ben ik niet. En dan wil ik je wel zeggen, generaal, dat ik mij deze hele misère nu
juist laat aanleunen, omdat ik op mijn hoogstpersoonlijke rechten wens te blijven
staan. De vorige oorlog hebben wij gevoerd omdat wij onze neus in de vorm wensen
te dragen die hij nu eenmaal heeft, en onze voorouders zelf willen uitzoeken. De
volgende zal er voor mijn part om gaan dat ik mijn haar in de kleur en ook in de
lengte wens te dragen, die ik nu eenmaal verkies. Misschien heb ik wel ongelijk,
generaal, maar ik zal doen wat ik moet doen en doe jij wat wij van jou verlangen.
En doe het goed, want ik heb het verslag van de Rekenkamer over jouw Militair
Gezag óók gelezen. Dat waren mijn centen, generaal, en dit is mijn haar.’
Er was niemand, die niet min of meer gebukt ging onder het verlies van zijn privacy.
Wij waren nog maar nauwelijks in onze kantonnementsplaats neergestreken of wij
zwermden uit, om bij de ‘burgers’, een nieuw ontdekt ras van vrije, gelukkiger,
hogerstaande wezens, die zich trouwens niet onvriendelijk met ons inlieten, kamertjes
te huren, om ergens een paar vierkante voet eigen vloer met eigen wanden en een
eigen deur te hebben, zij het ook met zijn drieën of vieren. Die ook dat nog niet
samen konden betalen, huurden een kast in een anders huis, en ik heb een tijdlang
een plank in een kast die een ander gehuurd had, mogen gebruiken, waar ik zeer
gelukkig mee was.
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Die bereid is zijn vrijheid te verdedigen, zal dus moeten be- ginnen afstand van haar
te doen. Hij zal ondergaan in een massaleven, waarin men genoegen moet nemen
met de manieren van eten en wassen of niet wassen, van grapjes maken, van liefde
bedrijven en daarover praten, van dat men zich met zijn zaken bemoeit, wil men
het niet extra zuur hebben. Het staat vast, dat het verbluffend snel went, en zo sterk
dat men na een half jaar zelfs moeilijk terugkeert tot het andere leven. Pas op voor
de kerels die het prettig vinden; dat zijn SS-ers, onver- schillig tot weik geloof, weik
ras of welke nationaliteit ze behoren. Zij dragen graag laarzen, dat is een van de
eigenschappen waar je ze aan kunt herkennen.
De eenvoudigste manier om het vraagstuk van het militarisme ter hand te nemen
is, te vragen of en wanneer men mag doden. Men kan wel zeggen dat vrij velen
menen van niet, maar dat bijna allen tenslotte bereid zijn het in zekere
omstandigheden te doen of liever te laten doen, want de consequenties van het
‘nee’ zijn dermate verwarrend, dat men liever van zichzelf afwacht wat men doen
zal, eer men zich aan zijn overtuiging vastlegt. Het is misschien minder moeilijk om
af te wegen wat de instandhouding van een leger aan tijd, materiaal, aan cultuur
en voorspoed dus, kost en wat men er voor pleegt terug te krijgen. Wat men er aan
maximaal nut voor terug kàn krijgen en wat men er aan noodzakelijk cultureel bederf
bij moet accepteren, zoals de geboren militair, de beroepsofficier, de zogenaamde
discipline, de kazernes, de paradepas, het paukenpaard, de militaire kapel, de
pretenties van de ene mens tegenover de andere en van het ene wapen tegenover
het andere, de mannen zonder benen, de pas op de plaats, de veldheersblik van
onze grote generaal, de kostwinnersvergoeding, en dat hele spul.
De vreemde verhalen die men elkaar in die dagen over het leger vertelde, golden
waarschijnlijk niet voor de pontonafdelingen; voor zover ik het beoordelen kan, liep
dat zaakje wel. Iedereen had al gauw zijn uitrusting compleet, er was genoeg orde
en er werd redelijk geoefend. Dit nam niet weg dat er
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ook bij ons hoe langer hoe meer geruchten in omloop kwamen over de desolate
toestanden in andere legeronderdelen, over soldaten die al die tijd nog geen wapen
gezien hadden, over slechte verdedigingswerken en over obstakels in schootsvelden,
die niet opgeruimd mochten worden. Ik kwam eind '39 in de gelegenheid om een
en ander te zien van het duitse militaire apparaat, en in de weddenschappen die
wij plachten af te sluiten, ging ik er altijd van uit, dat de Duitsers zouden binnenvallen
en dan binnen twee weken het gehele nederlandse grondgebied zouden hebben
bezet. Ik won, maar was nog een stuk te optimistisch.
De navrantste lectuur van jaren biedt de parlementaire enquêtecommissie op
deze punten. Wij hebben altijd een leger gehad. Generaties lang hebben een of
meer zonen van een gezin een goed stuk uit hun jonge jaren voor militaire dienstplicht
moeten afstaan, zijn er officieren opgeleid, is er aan versterkingen gewerkt en zijn
er miljarden guldens belasting opgebracht voor de kosten van een en ander. Ik kan
mij voorstellen, dat iemand die zijn leven lang genoopt werd de druk van deze
verplichtingen mee te dragen, tranen in de ogen krijgt van woede als hij het grote
boek doorbladert; afgezien van alle morele bedenkingen tegen bewapening. Het is
eenvoudig verbijsterend te zien, hoe enkele hoge en zeer hoge lummels als hanen
tegenover elkaar opstonden en als kwajongens met elkaar kibbelden over de manier
waarop ons aller kapitaal tenslotte besteed zou worden. Er is niets in de
geschiedenis, waarmee kan worden vergeleken wat hier gebeurd is. Misschien met
een schip van de grootte en de importantie van de Ark van Noach, waarvan, zeg
een halve eeuw, het bouwen de grootste offers van een natie eiste, maar dat bij het
te water laten als een baksteen zonk, terwijl de kapiteins erom vochten wie het
stuurwiel vast mocht houden. Ik praatte met Melle over deze dingen en die zei:
‘Veertig jaar sparen ze bijna al je belasting hiervoor op, en dan steken ze het rotje
aan en dan is het afgelopen.’
De catastrofe zal men de nederlandse soldaat niet mogen verwijten. Dat hij
doodsverachting kan opbrengen, leerde de

J.B. Charles, Volg het spoor terug

98
recente geschiedenis, maar God zij dank vormen wij daarom nog niet wat men
noemt een echt soldatenvolk. Dit staat in verband met onze gezegende individualiteit
en met onze verdeeldheid die niet, zoals de liberalen menen, betreurenswaardig is
maar een eigenschap om trots op te zijn en om te behoeden. Wij geloven niet op
gezag, maar sterven nog minder zomaar op het gezag van anderen, ook al zijn dit
de zogenaamde meerderen.
De zin van de strijd moet ons niet alleen helemaal duidelijk zijn, maar hij moet
ook ieder individueel betreffen. Verder zijn wij erg nieuwsgierig. Wij willen wel eens
zien, wat er na dit gevecht zal gebeuren, wat inhoudt dat wij er liever rekening mee
houden het te overleven. Een typisch nederlands spreekwoord luidt: boompje groot,
potertje dood, en dit houdt een excuus en een advies beide in. Men kan constateren
dat er in Nederland, het armst aan wouden van Europa, geen bos meer gebouwd
zou worden als de overheid dit soort werk niet voor haar rekening nam; er zit iets
gevaarlijks in, maar ook iets zeer gezonds.
De Nederlander is dus, mede dank zij zijn sterkere individualisme, dat een kwestie
van beschaving is, een ander soort soldaat dan legionnairs, Turken en sommige
duitse volken schijnen te wezen. Wat deze mensen tonen die men wel rassoldaten
noemt, is waarschijnlijk een soort actieve doodsverachting; met ras heeft het niets
te maken, maar met een armoediger cultuur, een primitiever aggressiviteit, nog niet
in cultuur gekanaliseerd. Het heldendom in cultuurvolken is meer diffuus, minder
collectief, heeft meer een passief karakter. De Ruyter, van Speyk en de slag bij
Nieuwpoort, die nu enige bladzijden beslaan in onze schoolboeken, zou men beter
kunnen schrappen als het voor de leerlingen om moed en trouw gaat, en voor de
nederlandse cultuur is de Tiendaagse Veldtocht alleen maar een politieke blamage.
Maar een, thans vrijwel verscholen, jaartal om nooit te vergeten is: 1526, Jan de
Bakker te 's-Gravenhage om het geloof verbrand. Weyntje Claes, die zich in
Monnikendam op de brandstapel liet worgen ter zake van haar protestantse geloof,
is voor onze kinderen stellig een betere keus om de gedachtenis op te bepalen dan
Jacoba van Beieren,
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of die bij de Goejanverwellesluis beledigde pruisische prinses.
Een jaar geleden hoorde ik dat de regisseur van de grote verzetsfilm een kruik
oude genever uitloofde voor de bedenker van een schlagende titel. Ik diende in: ‘Ik
verdom het!’ en ik vind het nog de best denkbare titel. Ten onrechte heb ik de
genever niet gewonnen, ten onrechte wordt ‘ik verdom het’ zeggen namelijk gelijk
gesteld met vloeken. Men moest er misschien wat zuiniger mee zijn, maar in wezen
wil men er mee zeggen: ‘Ik zal verdoemd zijn als ik hier doe, wat ik weet dat ik te
laten heb, ook al staat het zg gezonde verstand tegenover mij, want mijn zelfrespect
weegt zwaarder dan het gezag van vijfhonderd generaals.’ ‘Ik verdom het’ klinkt
voor die het verstaan wil, ootmoediger en vromer dan ‘Honni soit qui mal y pense’
of ‘Je maintiendrai’. Er zijn mensen die het heel naar vinden, als men zo iets in alle
ernst zegt. Maar zij durven geen toekomstige datum in de mond nemen zonder er
DV, Deo Volente, of Zo God Wil En Wij Leven bij te zeggen, met dezelfde angstige
nauwgezetheid waarmee de moderne heiden zijn gesprekken van tijd tot tijd
onderbreekt door drie keer met de vingerknokkel op ruw hout te kloppen. Is het niet
vermakelijk dat dezelfden niet onvoldaan met zichzelf zijn en het Wilhelmusgevoel
krijgen als zij ‘Ik Zal Handhaven’ horen? Als wij nog eens van wapenspreuk
veranderen, stel ik voor: ‘Ik zal trachten wat te handhaven en wat te veranderen,
maar verwacht er niet te veel van’. ‘Ik verdom het’ zou nog beter zijn. Ik geef evenwel
toe, dat het allebei wat vreemd staat onder twee steigerende leeuwen, maar wij
zouden als de christelijke natie die wij zeggen te zijn, als totemdier óók een
lieveheersbeestje kunnen kiezen. Twee lieveheersbeestjes schuin tegen elkaar op
en op het ontplooide lint daaronder ‘Ik Verdom Het’. Ik laat mij morgen zo'n wapen
maken.
Als de Duitsers wat van de Zivilcourage bezeten hadden, welke reeds Bismarck
hun verweet te ontberen, en op beslissende ogenblikken ‘dat verdom ik’ hadden
weten te zeggen tegen lieden in uniform, dan zouden hun moeilijkheden nimmer zo
catastrophaal geworden zijn als nu. Om van de onze maar niet te spreken.
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Hoofdstuk VIII
Ik heb verteld hoe ik mijn vrachtauto en mijn pontons in de steek liet, in October
1939, en gedemobiliseerd werd. Hoe dat precies gegaan is, is van minder belang,
maar er was iets bij, bij die snelle demobilisatie. Het vorige stuk schreef ik in 1949
maar het is nu 1952 en mij dunkt, ik kan het nu wel vertellen.
Ik kreeg een visum voor Duitsland, omdat ik in een wetenschappelijk onderzoek
naar streekcriminaliteit ontdekt had dat aan de andere zijde van de grens ook zg.
Kriminalitätsinsel lagen, afgezonderde veendorpen of arme zandstreken waar een
eigen normatiek heerste, waar snel het mes getrokken werd en eigen richting geduld,
en waar het huwelijk en de promiscuïteit eigen vormen vertoonden. De rector van
de universiteit, waar ik zei te zullen promoveren, tekende de vereiste verklaring dat
mijn reizen in Duitsland ‘absolut nötig’ waren, op mijn gezag. Ik deed het hem
geloven. Ik merkte dat ik mijn werk zo kon voordragen, dat ik mijzelf met verbazing
beschouwde. Ik kon jammerlijk goed liegen en ik vroeg mij af hoever deze
begaafdheid strekte. Wel vertelde ik aan slechts zeer weinig mensen van mijn
uitstapjes naar Duitsland. Ik hield aan de andere kant de schijn zo volledig mogelijk
op en trok door het land op zoek naar duitse equivalenten van Staphorst, Oss en
Zwaagwesteinde. Er kwam een einde aan, toen mijn baas onverhoeds op een
Maandag op het bureau kwam en mij miste. Hij belde naar mijn huis en mijn moeder
zei dat ik nog niet terug was van mijn weekend in Duitsland. Daarmee was Leiden
in last. Ik was ambtenaar en mocht volstrekt niet zonder verlof over de grens, laat
staan naar een land dat in oorlog was. Toen ik omstreeks het koffie-uur argeloos
van Nieuwe Schans kwam, werd ik direct
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bij mijn chef geroepen. Hij was een oudere man die zijn vak goed verstond en er
stellig de nodige integriteit voor bezat, maar die bang was. Voor de hoogheid van
zijn ambt véél te bang. Hij verzocht mij kort en goed, nooit weer een been over enige
grens te zetten zolang ik aan hem ondergeschikt was. Nu was er nog een hogere
baas, de hoogste in het ressort, en dit was toevallig de chef van de business,
waarvoor ik mijn gewaagde toerisme bedreef. Ik reisde naar hem toe en nadat deze
mij gehoord had, besloot hij zijn ondergeschikte gedeeltelijk in vertrouwen te nemen.
Deze schrok verschrikkelijk en smeekte dat mij gelast mocht worden er mee op te
houden, want hij zou er voor hangen als de Duitsers ons ooit zouden veroveren;
dat Venlo-incident was er ook al en de Duitsers wisten alles, daar konden wij zeker
van zijn, en wij mochten doen wat wij wilden, als hij er maar niet door
gecompromitteerd kon worden, hetgeen nu al zo was; o, wat een vreselijke
toestanden! enzovoort enzovoort, de goede man hief de handen in wanhoop ten
hemel. Wij hebben hem niet tot rust kunnen brengen en ik moest mij uit dit werk
terugtrekken. Mijn chef heeft nog vreselijke tijden meegemaakt gedurende de oorlog,
toen hij moest oppassen dat de Duitsers niet boos op hem werden, terwijl er vreselijke
toestanden in zijn district ontstonden met overvallen op distributiekantoren. En soms
schoten die vreselijke illegalen een landverrader neer, al was het dan ook een
moordenaar! Nu ja, moord is moord, dus die illegalen moesten opgespoord worden.
En dan kwam er een nsb-er, die tot Commissaris van de Provincie benoemd werd
en dan móést hij eigenlijk wel naar de installatie en receptie, nietwaar? Maar dan
waren er weer mensen die je met de nek aanzagen. O, wat een tijden, die
oorlogsjaren!
Ach, de goede man, hij was werkelijk een goede man, hij heeft de oorlog
wankelend en met handenwringen overleefd, maar hij is nu evengoed dood als die
hem voorgingen omdat zij zich verzetten. Wat helpt het, voorzichtig te wezen? Wat
doet het ertoe, als men een correct burger blijft, niet onbesuisd is en niet wild te
keer gaat? Ach, men sterft nu eenmaal toch. Ik ben nooit boos op hem geweest, ik
heb alleen gezegd dat hij beter hypo-

J.B. Charles, Volg het spoor terug

102
theekbewaarder had kunnen worden dan officier van justitie, maar och, hij is nog
gestorven met de Nederlandse Leeuw op zijn pyama. Hij was ook werkelijk wel een
goede man.
Ik had van mijn duitse reizen een beter oog voor de schrikwekkende realiteit van
de armeeën die onze grens aan de verkeerde kant bewaakten dan anderen. Ik
wedde dat ze zouden komen en ons hele grondgebied veroveren. Ik geloofde het
ook, maar het wedden was een houding. Toen de oorlog begon, was ik uitermate
bang. Ik dacht, evenals mijn chef, dat de vijand tòch wel alles zou weten.
Het ging zo. Ik lag op een zolderkamer te slapen. Ik droomde dat de oorlog er
was, maar hij was al weer in zijn laatste fase. Het is zeer merkwaardig, maar ik
droomde dat de vijand het land al weer uitvluchtte met Engelsen en Canadezen
dicht op zijn hielen. Ik bevond mij tussen de laatsten, in een kleine kolonne tanks,
toen wij Embden binnentrokken. De stad lag half in puin en rookte. Er waren mannen
bij ons die grove spotliederen zongen op de verslagen vijand en ik legde ze boos
het zwijgen op. Ja, de mooie rol was voor mij. Dat is nou laf, zei ik, ze hebben gehad
waar ze om vroegen, ‘they are beaten’, zei ik, ‘and they know it’, nu hoeven we ze
verder niet te honen. Rondom Embden daverde nog kanonvuur en dreunden andere
explosies.
Toen werd er hevig op de deur van mijn kamertje geslagen, een vriend, die al 20
kilometer gefietst had, maakte mij wakker, hij zei: het is oorlog, kom mee, we kunnen
nog over de IJssel zien te komen. Rondom vlogen dreunend de bruggen de lucht
in. Mijn hart kromp samen. Wij waren in oorlog. Het was zover. Ik dacht: dit is
doodgaan. Ik kon niet met mijn vriend meegaan, want ik moest orders afwachten,
wat ik hem niet precies zeggen kon. Ik mocht hem niet uitleggen dat ik deze oorlog
al een paar maanden eerder begonnen was, op mijn eentje in het donker op de
spoordijk bij Leer en Weener. Ik moest hem alleen naar de IJssel laten gaan. Ik
dacht met pijn in mijn borst aan mijn compagnie, aan de pontonniers en de
vrachtwagenchauffeurs en haalde mij iedere mindere en officier voor de geest en
ik dacht:
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hoe zouden ze het doen? O, ik hoopte dat ze het goed zouden doen! Ik was er zeker
van mij binnen enkele dagen bij mijn wagen en mijn karabijn en die goede, goede
pontonniers te kunnen voegen.
Maar diezelfde dag waren de vijandelijke soldaten al in mijn stad. Orders waren
er niet. Van het speciale werk waren alle sporen opgeruimd, verzekerde men mij,
maar wat zei dat? Ik was doelloos en wierp mij op de luchtbescherming van ons
gebouw: scheppen, kisten met zand, lantaarns met kaarsen, schuimblussers. Staan
er harken en schoppen voor de brandbommen? Zijn wij in bewakingsploegen
verdeeld? Wie gaat waarheen als het zover is? Wie sluit gas en licht af, wie kan
verbinden, wie doet koeriersdienst?
Ja ja, de vijandelijke soldaten waren al in de stad. Op fietsen, godbetere,
merendeels op fietsen, en de eerste landverraders staken hun poot al ter begroeting
omhoog. Maar ach, dat was mijn grootste zorg niet en de voornaamste bron van
mijn verlangen naar mijn karabijn, de pontons en mijn kameraden was niet om het
kwade lot voor dit onschuldige land te helpen uitstellen. De pontonafdeling was mij
een moeder waar ik veilig zou zijn! Mijn strijdlust ontsproot allereerst aan een privé
verlangen om mij als soldaat te legitimeren. Ik had gespionneerd, men kon mij
ophangen - natuurlijk wisten zij ervan, men zou mij wel komen halen!
Ik had geen berouw, denk dat niet, maar ik besefte dat deze overval voor mij
persoonlijk zeer slecht kon aflopen. En smadelijk. Want die waarschijnlijke dood
was nog niet het meest realistische schrikbeeld, maar de confrontatie die eraan
voorafging. Ik stond voor de oostfriese boerin waar ik gelogeerd had, stelde ik mij
voor, maar ik was lucht voor haar. De WA-man grijnsde kwaadaardig: Aha, das
eben sind die sogenannten Kriminalitätsinsel gewesen! De zwartharige kellnerin
gooide haar fooi op de grond en spuugde erop. Ik zweette haast bloed. Ja, mijn
God! Ik deed het toch voor mijn vaderland, of liever voor de westerse cultuur of zeg
maar voor de rechten van de mens, dat schreeuwde ik als het ware. Goed goed,
zei de WA-man,
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maar waarom krijg je dan zo'n kleur? De klare grijze ogen van de oostfriese boerin
kijken dwars door mij heen in de verste verten. En in mijn gedachten placht ik mij
op die verste verten te beroepen. Ik koos deze vrouw in mijn fantasie om mij te
kalmeren, die eerste dagen. Nu ja, liet ik haar zeggen, ik weet het ook niet. Genadige
God in de hemel, ik weet het ook niet.
Wat zal ik er meer van vertellen? De eerste weken verliepen zonder persoonlijke
moeilijkheden voor mij. De oorlog in dit land was voorlopig voorbij, hij werd nu
gevoerd op de zeeën en in de lucht, honderd mijlen en verder weg. Wij konden
afwachten. Wij konden ook níet afwachten en de oorlog voor privé rekening
voortzetten in het achterland van de vijand, maar als wij dat verkozen, namen wij
het risico om als franctireurs beschouwd en behandeld te worden. Dat was mij verre,
die eerste vijf, zes maanden. Ik was neutraal geworden. Laat mij uitleggen waarom
en in hoeverre. Ik heb de navolgende gedachten een keer ver uitgewerkt voor het
illegale Parool, maar ik geloof dat mijn bijdrage niet geplaatst is, men heeft nog
geprobeerd haar te bekorten, maar toen was, merkwaardige paradox, de puntigheid
er af.
Ik heb in de oorlog tot mijn ontsteltenis gemerkt, dat veel intellectuelen zich op
gemakkelijke wijze lieten overtuigen van de vijandelijke en de
landverraderspropaganda, die zei dat de oorlog voorbij was en verzet tegen de
bezetter niet alleen formeel illegaal, maar ook ethisch ongelegitimeerd.
Tienduizenden ambtenaren, onder wie officieren van justitie en nog hogere
rechterlijke ambtenaren, hebben zich op laffe wijze aan deze verraderlijke voorstelling
gewonnen gegeven: ten behoeve van hun hoge salaris, hun persoonlijke veiligheid,
hun goede woning en hun bourgeois interieurs, ten behoeve van hun sociale
integriteit, die zij eigenlijk zij aan zij met de Duitsers verdedigden tegen de gevreesde
en gehate wildemannen uit kleine burgerij, kleine boerenstand en de
arbeidersbeweging, die die ellendige illegaliteit vormden. Tientallen van dit soort
heb ik onaangenaam verrast en zeker twee nsb-ers heb ik er
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pijnlijk door onthutst; mijn schoolvriendje, zie boven, heb ik dwarsgezeten tot zijn
maagbloeding toe, met de enige juiste opvatting over de oorlog. Kort weergegeven
is dat: Niet ‘Nederland’ heeft gecapituleerd op 14 Mei 1940, maar ‘de vesting Holland’.
Ik haalde ten bewijze daarvan die duitse nationaalsocialistische geschiedschrijving
van Janke aan, Die Niederlande im Umbruch der Zeiten, waarin dit voor eeuwig is
vastgelegd. In de woorden ligt hier een verschil, loodzwaar van betekenis. Het
verschil maakte het recht van het hele latere verzet uit! Het verschil is, dat een staat
noch een volk capituleert - die sluiten vrede - maar dat, in de loop van een
onverminderd voortdurende oorlog, legers, stellingen, steden, vestingen en vloten
kunnen capituleren. In het boek van Janke volgt dan ook, dat na de vesting Holland
op 19 Mei gecapituleerd werd door de nederlandse troepen in Zeeland. Zo staat dit
vast, onze landstrijdkrachten op nederlands grondgebied hebben gecapituleerd
resp. op 14 en 19 Mei 1940.
Voor de bevolking had dit de consequenties van een bezetting. Waren die gevolgen
bepaald, of ongeconditionneerd? Zij waren stellig en precies geconditionneerd! De
genoemde militaire posities mogen dan onvoorwaardelijk gecapituleerd hebben,
voor het geval van een bezetting hadden Duitsland en wij reeds tientallen jaren
eerder gespecificeerde overeenkomsten opgesteld, aangegaan en bekrachtigd, te
onzent in het Landoorlogsreglement vervat. Het is voldoende, er op te wijzen, dat
een bezetter, of het een Nederlander in Duitsland of een Duitser in Nederland zijn
zou, nimmer bv. persoonlijke diensten zou kunnen vorderen voor zijn oorlogvoering
en niet zou ingrijpen in de binnenlandse politiek van het bezette land. Zo waren de
vooraf opgestelde voorwaarden voor elke komende bezettingssituatie, dit alles
maakte deel uit van wat de militaire bevelhebbers als gevolgen van hun capitulatie
voor de te bezetten gebieden wisten, vóór zij het besluit namen; dit was de
onschendbare stilzwijgende voorwaarde, voorbehouden bij elke overigens
onvoorwaardelijke capitulatie. Dat betekent de enorme consequentie dat Duitsland,
onze bezetter, onze vijand, toen hij na
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een half jaar begon ons de satanische wetgeving van het duitse nationaal-socialisme
bv. op het gebied van onze joodse landgenoten op te leggen en de arbeiders ging
dwingen om voor zijn militaire economie te werken, verraderlijk de condities van de
capitulatie schond. Dat betekende de grote consequentie, bezwarend en verlichtend
tegelijk, dat wij als burgers vrij waren om ons te verzetten. En dat hield weer de
enorme verantwoordelijkheid voor de ambtenaren in, de burger op zijn minst in niets
in dit gerechtvaardigde verzet tegen te werken.
Daarom is iedereen in ambtenarenstand en administratie, die de vijand
gehoorzaam bleef helpen op punten en in zaken die des vijands waren, hij mag
Hirschfeld heten of Frederiks, zijn zaakje nu slecht voordragen of in het geheel niet
meer bespreken, eervol ontslagen of hoog gedecoreerd zijn, een rotzak, een klootzak,
een profiteur, een man die wij ten onrechte niet doodgeslagen hebben en die nog
doodgeslagen moet worden.
Nietwaar? Deze zaak is eenvoudig. Het is de valsheid van de landverraders
geweest de waarheid te verdoezelen, dat de capitulatie een zaak was van onze
legers, op 14 en 19 Mei 1940, en dat de bezetting een zaak was voor een volk en
een gebied gedurende de tijd daarna, tot de eveneens successievelijke bevrijding
nu in omgekeerde richting, onder de eertijds plechtig gesloten overeenkomst tussen
twee staten. Als men de landverrader-landwachter of de landverrader-SS-man bij
zijn berechting vroeg of zij dan niet wisten, dat de oorlog nog voortduurde, zeiden
zij voor de helft, en van hen wel voor de helft oprecht: nee, ik dacht dat de oorlog
voorbij was met de capitulatie van ‘ons land’. Het behoort tot de valsheden van de
vijand, de gewapende duitse burgerman-in-het-groot, om deze waarheid te
verbloemen en tot de bijzondere infaamheid van de hogere, meer intellectuele leiders
van het landverraad, om het volk wijs te maken dat de oorlog voorbij was. Het
resultaat is voor de beter gesitueerde en hoger ontwikkelde nsb-ers prima geweest:
terwijl de boerenjongens, die zich aldus bedriegen lieten, bij de Landwacht moesten
of naar de NSKK, bleven de eersten thuis, onmisbaar als burgemeester, dominee
of bankier.

J.B. Charles, Volg het spoor terug

107
Terwijl de fijner besnaarde en beter geklede landverraders na een korte tijd
internering of straf weer op de been waren, bleef het proletenvolk onder de nsb-ers
nog jaren in de gevangenisterecht! terecht!, want het had bloed aan de handen,
maar het was het bloed, waarvan de sportief-geklede, kapitalistische nsbers, de
hoogleraren en journalisten, voor wie deze oorlog opgezet en gevoerd was, zich
met de geparfumeerde zeep van hun goede opvoeding en hun sociale voorsprong
schoongewassen hadden.
Wij hebben een bericht voor de regering in Londen gemaakt met het dringende
verzoek toch volmaakte klaarheid te verschaffen over het voortduren van de oorlog,
over de opheffing van de gelding van het LOR door de vijand-zelf en over de
strekking van het landverraad. Dat was eind 1941, toen de operatie Eben Haezer
op gang kwam. Nadat deze zender was opgerold en niets erop wees dat de overkant
nu beter inzicht had, hebben wij nog eens geprobeerd deze wenken naar de overzijde
te krijgen via iemand met een OD-zender. Wij stelden toen dringend voor: er zal
toch wel ooit eens een nederlandse NSKK-man, SS-man of Kriegsmarine-man in
geallieerde handen gevallen zijn? Welnu, doe alle wankelaars, doe het hele
nederlandse volk de grote weldaad deze landverrader-overloper op spectaculaire
wijze op te hangen en verspreid dit bericht, desnoods met foto en al, met alle u ten
dienste staande middelen, uitgeworpen vlugschrift, radio, enzovoort. Dat zou
tienduizend onbezonnenen hier hun bezinning geven en het zou de vijand evenveel
soldaten onthouden. Ik heb later gemerkt dat dit bericht niet is doorgekomen. Maar
waarom hebben zij dit in Engeland niet zelf al begrepen?
Van die overlopers had niemand het verdiend terug te komen. Zij zijn een land,
waarmee wij in vrede leefden, binnengevallen met de sadisten van Hitler, zij hebben
dat land voor duizenden vierkante mijlen verwoest, de mannen, de vrouwen en de
kinderen gedood en werden toen teruggedreven. Zij leven ten onrechte voort, al zal
ik er mij niet tegen verzetten. Ik verzet er mij ook niet meer tegen dat de roomse
Van Maarseveen-
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politiek hen met een uitermate sluwe ‘barmhartigheid’ die in wezen solidariteit met
het fascisme was, begunstigd heeft. Ik ken verscheidenen van hen en er is een
enkele onder hen die spijt heeft, en dan is alles afgelopen. Maar er zijn te veel
anderen. Laat niemand er weer invliegen: bijzonder indrukwekkende ‘kerels’ zijn
het beslist niet! SS-ers zijn arisch lijkende egocentrische, vaak kinderachtige, veelal
hysterische, dikwijls psychopathische knapen, wier befaamde trouw even vaak
gemakzucht als koppigheid is geweest. Als het dan nu niet erg meer is dat zij nog
leven, wel beroerd is het, dat de valse sympathisanten, de slimsten, zonder slag of
stoot de oorlog doorgerold zijn. Men doceert wel dat een oorlog een negatieve
selectie voor de voortplanting tot gevolg heeft, omdat de ‘besten’ zouden sneuvelen.
Daar staat toch positief tegenover dat de slimsten overblijven. Ik ken een medicus
die er rozig, vet, geparfumeerd, duur en arrogant doorgerold is, en hij is het specimen
tegelijk van het tuig dat de mensenslachting onverdiend overleefd heeft en dat, wat
de nieuwe slachting uitlokt. Let op, ik zal hem u beschrijven en u weet dat er bij u
in de straat ook zulken wonen.
Hij was natuurlijk niet anti-Duits, maar hij vond de nsb-ers vulgair. Hij bewonderde
het duitse leger en glimlachte in zijn droom als hij er aan dacht, maar diep in zich
wist hij dat het de oorlog toch nog wel zou kunnen verliezen, omdat Amerika een
onzekere factor bleef. Hij zag zonder blikken of blozen zijn joodse collega's
wegvoeren, hij verfoeide de illegalen (gereformeerde of rode, onopgevoede, kleine
burgers), maar hij zorgde ervoor de ‘witte terreur’ van het medisch contact niet al
te zeer te prikkelen. Bij hem dook geen enkele vervolgde onder en de ondergronds
gedrukte krantjes weerde hij fanatiek uit zijn brievenbus. Hij bouwde een formidabele
praktijk op en verantwoordde niet meer dan een derde van zijn inkomen voor de
belasting - dat mocht, wij waren immers bezet? Hij liet zijn vrouw boter, kaas, vlees,
olie, thee en jenever kopen voor. onverschillig welke prijzen, want hij moest het
goed hebben, zei dat wijf, ‘hij moet er zo hard voor werken’. Ik heb er deze
gespecialiseerde prolurk in October 1944 zijn verheugenis over
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horen uitspreken dat de slag om Arnhem mislukt was en ik heb hem persoonlijk
horen zeggen dat er wel iets in zou zitten om de Koningin terug te hebben, maar
dat het toch erg jammer zou zijn als de Duitsers de oorlog daarvoor zouden moeten
verliezen. Ik heb de man op de dag na de bevrijding met een oranje rozet zien fietsen
en de vlag van zijn gevel zien hangen. Ik heb er niet aan gedacht hem toen lastig
te vallen, want enerzijds had ik wel wat anders te doen en anderzijds waren er in
die stad voor deze kwesties andere instanties. Ik geloof dat die niet bijster secuur
functionneerden: mijn medicus kreeg maar kleine strubbelingen met zijn zuivering
en werd al gauw (een klein poosje, zijn praktijk kwam er niet door in gevaar) Officier
van Gezondheid, in de rang van majoor. Zo is bij ons de bevrijding vervalst en de
valsheid duurt voort. Let nu eens op: deze man zal zich anno heden weer zachtjesaan
pro-duits uiten; hij zal durven zeggen dat die illegalen toch maar halve criminelen
waren, die zich bij de bevrijding zat gestolen hebben; hij zal verontwaardigd uitroepen
dat het nu maar eens uit moest zijn met die gevangenisstraf voor landverraders en
dat we door de zuivering een dikke streep moeten krassen. Ik weet momenteel niets
van hem, maar ik wed ongezien dat van der Lugt zijn deskundige voor toneel is,
Lunshof zijn historicus, Werumeus Buning zijn dichter; dat hij Picasso een dolle
hond acht, maar Pyke Koch een groot schilder, wat zijn ochtendkrant, zijn
radioomroep en zijn weekblad is. Dat hij voor ‘eenheid’ en tegen ‘schotjesgeest’ is
en weet te vertellen over de lafheid van (bij zijn buren dan!) ondergedoken Joden,
maar dat evengoed E. Elias zijn lijfgrapjas is. Dat hij nog steeds belasting ontduikt,
nu niet meer omdat wij bezet zijn, maar omdat die socialistische regering hem ‘ons
Indië’ ontnomen heeft en omdat hij fier ‘weigert voor rode terreur te buigen’. Dat hij
een kalender met de prinsesjes in de wachtkamer heeft hangen en in de huiskamer,
bij de borrel, graag over de preventieve oorlog tegen Rusland droomt, zoals hij eens,
gelukkig, van Rommel droomde. En dat hij, als wij hem daar ten minste de tijd voor
zullen gunnen, rooms en in de Paus zal willen sterven.
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Maar wij volgen een spoor terug en moeten er niet steeds op vooruitlopen. Waarheen
leidt het spoor terug bij onze belastingontduikende medische middenstander? Naar
een man, die door Pa kortgehouden werd, die in zijn Unitas maar geen
bestuursfunctie bereiken kon, die al zijn examens vlot passeerde, maar op de een
of andere manier met zijn hormonen overhoop lag, die van de
sergeant-majoorsklasse op weg was naar die van de gouden specialistenpraktijk,
voor wie de tijd dus nog niet overstag mocht gaan, voor wie de winnende nummers
boven moesten blijven, die dus Gerretson-aanbidder werd, vlaams-hysterisch,
liberaal-historisch, diets-nationaal en bezemfascistisch. Hij heeft gauw genoeg
begrepen hoe hij zich in zijn mensen vergiste en heeft zich vervolgens' strikt gewacht
voor een bekentenis tot welke politieke uitspraak ook, hij vluchtte met zijn
soortgenoten in de anonieme nederlandse Avro-eenheid, van alles wat politiek en
religieus algemeen of neutraal moest heten, de ‘eenheid’ waarvan zo bij uitstek
nederlandse conservatieven dromen, die zwaar geladen is met het kudde-heimwee
van naar hun diepste oorsprong nationalistische en fascistische krachten.
Van dit soort tellen wij miljoenen in Nederland, maar wij zouden ze principiëler
moeten onderkennen. Zij zijn niet allemaal uitgerekend partijloos. Velen van hen
stichtten na de oorlog een eigen partij, maar evenveel houden in de cléricale partijen
aanzienlijke stellingen in handen. Dat zijn de fabrikanten en caféhouders, de
handelsagenten en de advocaten, de grote boeren en de renteniers, die zich van
de hierboven voor gestelde dokter onderscheiden doordat zij ergens, van voren of
van achteren, boven of onder, tenslotte nog in God geloven, althans menen te
geloven, althans rekening houden met de mogelijkheid van een ander leven dan dit
leven, en dus met de mogelijke betrekkelijkheid van de waarde van de buit van de
ontdoken belasting, het geroofde loon van hun arbeiders, de prachtige hollandse
ondernemersgeest en de afgeroomde winst van de plantages.
De religieus geborneerde-libertijnen. Libertijnen? Conservatieven moet ik zeggen.
En door de godsdienst nog ietwat in
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toom gehouden? Al zouden die God en dat Eeuwige Leven een hinderlijke beperking
moeten betekenen van het geluk van een roofriddersleven, deze beperking kon op
bekwame wijze óók weer aan alles dienstbaar gemaakt worden. Er komt dus een
leven na dit leven, wie weet; griezelige gedachte; iets om rekening mee te houden;
die God, wat wenst Hij? Die God wil orde, wil eerbiediging van de status quo en de
status quo is: ik blank, jij gekleurd, ik een ijskast met drank, jij een handvol rijst, ik
mijn effectentrommel en jij drie gulden ouderdomspensioen. Ook het eeuwige leven
laat zich makkelijk inschakelen. Het is een verlengstuk van de tot norm geworden
historie.
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Hoofdstuk IX
In de eerste oorlogsmaanden van 1940 konden wij met het LOR in de hand
afwachten wat er zou gebeuren.
De eerste duitse openbare uitspraken over deze bezetting waren niet zeer
verontrustend. Het kwam mij goed uit, dat wij de zaak formeel konden houden, want
ik was nog nimmer zeker dat de Abwehr geen belangstelling voor mij zou gaan
opvatten. Ik begrijp nu, dat hieraan mee is toe te schrijven dat ik daarna zo fel werd.
Omdat ik gehoopt had dat de bezetting contractueel ten uitvoer gelegd zou worden,
omdat ik dat wilde en er op stond. En toen echter toch weldra de verraderlijke
nationaalsocialistische worggreep voelbaar werd, werd ik geloof ik twee keer
woedend. Eensdeels uit verontwaardiging over de concrete demonie van de vijand,
anderdeels, maar geheel tegelijkertijd, in panische angst uit woede dat ik gedwongen
werd mij in de strijd te werpen en mijn kop in te zetten. Want voor minder zou het
niet gaan, dat wist ik.
Bij de eerste maatregelen tegen de Joden trad ik in de strijd, zuchtend en waarlijk
niet met soldateske vreugde, niet om ‘de Koningin’ en niet voor een geabstraheerde
vrijheid, de vijand vervloekend tot alle windstreken. Het begon met persoonsbewijzen:
Voor die met een gele J moesten andere komen, daar begon het mee. Stelen was
eerder in zwang dan vervalsen. Daarna, toen de burgemeesters en politiemannen
de Joden begonnen in te zamelen voor de wachtkampen voor de gasovens, nam
men Joden in huis. Wij hebben er vier gehad, twee minder aardige en twee zeer
aardige, als je het weten wilt; het lijkt mij een gunstige verdeling, op weinig
mensensoorten is zij fiftyfifty. Zij moesten muisstil boven zitten als je beste vrienden
op bezoek waren, want men kon deze dingen beter strikt con-
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sequent doen dan helemaal niet. Voor Pim dus, die dagelijks bij mij was voor andere
zaken, verborg ik dat er mensen bij mij logeerden, die op zijn vertrek wachtten om
weer beneden te kunnen komen. Voor hen verborg ik dat ik meer misdaden pleegde
dan deze eenvoudige Judenhilfe. Wat een waanzinnige toestanden! Het was juist,
dat ik Pim niet belastte met wetenschap over ander illegaal werk en het was correct,
dat de vijand, zou hij de arme mensen die ik verstopte, vangen, uit hen geen
wetenschap persen kon over geheel andere zaken.
Deze andere zaken waren op een gegeven ogenblik van zo groot belang (wij
werkten nu onder een geparachuteerde agent met een zender), dat ik mij zo weinig
mogelijk kwetsbaar maken moest op andere fronten en een joodse onderduikster
lozen moest. Wij hadden nsb-buren gekregen; die hadden zich genesteld in het huis
van de joodse familie B., man, vrouw en twee dochters, gezellige mensen, prima
mensen, die onder het vriendelijk geleide van de gemeentepolitie hun eerste
schreden op de weg naar hun gaskamer gezet hadden. Deze nsb-ers kón ik niet
groeten. De vrouw zong WA-liederen, toen ze zich inrichtte en de man liep op
oefendagen met een landverraderspak aan. Zij hebben mij meer dan een keer
aangebracht, dat kan ik bijna bewijzen. Zij werden zeer gauw rooms na de bevrijding
en hebben maar een half jaar in een kamp gezeten. Ik vond dat deze rotzakjes te
veel stonken om ook nog maar aan ze te blijven denken en ik liet ze lopen, hoewel
ik hen, als ik hét gewild had, met getuigenissen van de gevangen Duitsers wel een
paar jaren had kunnen bezorgen. Die Duitsers praatten graag. Ze lezen nu De Linie
en De Telegraaf, die buren dan, wedden? Maar ze lazen toen De Zwarte Soldaat
en Het Nationaal Dagblad, met niet meer dan een half steens muurtje van ‘tante
Tuin’ af en dat werd te gevaarlijk. Tante Tuin heette op haar persoonsbewijs juffrouw
Tuinstra - hoe iemand werkelijk heette, vroeg men niet. Het is jammer, dat ik niét
kan nagaan hoe het deze vrouw gegaan is. Natuurlijk, de Duitsers hebben haar wel
dood gekregen, maar ik zou zo graag weten hoelang ze zich nog heeft kunnen
redden en of ze het althans zolang
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nog betrekkelijk goed gehad heeft. Maar de mensen bij wie ik haar bracht, zijn er
niet meer en het meisje dat haar ‘administreerde’, kreeg, hoorde ik later, bij de
bevrijding een hartverlamming van vreugde...
Toen ik tante Tuin wegbracht, deze zeer lieve eenvoudige vrouw, dit allemachtig
verdrietige, maar vriendelijke en bescheiden wezentje dat ik wel mijn hele leven in
huis had willen hebben, kon ik haar niet zeggen waarom dat moest. Ik had wel een
redelijk verhaal, maar het was de volledige waarheid niet, de uiteindelijke waarheid
was het niet. Zo was dat. Die een zak was in de oorlog, neem ik heden ten dage
nog kwalijk dat hij zich meer kon veroorloven dan die geen zak was, om quaesties
als deze met tante Tuin. Die niets goeds deed, mocht tegen iedereen een groot
woord hebben. Die wat deed in de oorlog, moest kunnen zwijgen. Een vrouw begreep
dat haar man wat deed, maar zij vroeg nooit iets, zij vroeg niet wie de vreemde
mannen waren die soms voor hem kwamen en zij vroeg niet waar hij soms hele
nachten uithing. Vrienden vroegen elkaar niets. Men deed en zweeg en niemand
vroeg. Die wel vroegen, dat waren ouwehoeren, gevaarlijke mensen. Men leerde
zich gemaskerd bewegen. Hoe meer men in het verborgene deed, hetzij in loyaliteit
met de vervolgden, hetzij voor de illegaliteit der guerilla, hoe meer men zich in het
openbaar formeel hield. Nu zie ik achteraf heel goed dat juist mijn verborgen
inspanningen tegen de vijand mij forceerden tot dat formele querulantisme tegen
de bezetter, waarin ik geen geringe vaardigheid verkreeg. Uit schaamte alweer,
geloof ik, werd een koude woede geboren die mij er toe dreef in het openbaar tot
de grens te gaan. Ik moet nog even vertellen dat ik na twee weken weer ontslagen
werd uit een ambt waar ik in Mei 1941 toe werd bevorderd. Ik kreeg bericht van de
Secretaris-Generaal, dat mijn benoeming tot zijn spijt moest worden ingetrokken op
last van van Genechten, die zei te spreken in opdracht van de bezettende macht,
om mijn ‘houding’ en mijn ‘politieke instelling’.
Nu had ik mij naar buiten, zoals ik zei, uitermate formeel gehouden, zodat de wat
ingeslapen vrees nu weer klaarwakker

J.B. Charles, Volg het spoor terug

115
werd, dat de Duitsers mij toch niet vertrouwden. Maar het kan ook zijn, dat juist dat
formalisme mij mijn carrière brak. Ik had moeten optreden tegen een hoofdman van
de NSDAP, die tegen de ontslagverordening in een deel van zijn personeel op straat
gezet had. Ik klom hier in en ik hield een requisitoir tegen de man, die in zijn
pleemansuniform verscheen, een requisitoir waarin ik zoiets zei als ‘deze man toont
maar niets te begrijpen van de sociale revolutie die zich aan het voltrekken is’,
enzovoort, in hun eigen stijl. Hij werd veroordeeld, maar liet mij door zijn advocaat,
ook een lid van die club, een brief schrijven met de mededeling dat hij zich over
mijn schandelijke requisitoir had beklaagd bij de bevoegde duitse instantie. Misschien
heeft dit mijn ontslag bewerkt, maar ik heb altijd gevreesd dat mijn reizen naar
Duitsland, in 1939, verdenking hadden opgewekt. Ik kreeg een baantje bij een ander
departement en deed mijn werk strikt.
Als het nederlandse belang in mijn beleid primair was, hield ik mij aan mijn
voorschriften, lag het duitse meer voor de hand, dan legde ik ze terzijde. De taken
van het verzet werden meer gedifferentieerd, zij gingen meer cynisme en meer
geweld vragen: tegelijkertijd werd mijn formalisme als ambtenaar verbetener. Ik heb
in deze tijd woedende scènes gehad met hoge nsb-ers en duitse instanties, in de
openlijkheid en uitdagendheid waarvan ik genoegdoening zocht voor de wrok over
mijn ondergrondse illegaliteit, die mijn trots beschadigde. Ik liet een schaap in beslag
nemen op het landhuis van de foute Rector Magnificus van de Universiteit. Ik legde
hem boete op, hij beklaagde zich bij zijn vriend, de ‘Beauftragte’ van de vijand. Die
liet mij roepen, ik had een lang twistgesprek. Hij zei, dat er nog wat meer was dan
recht alleen: ook verstandig beleid en dat ik dwaas was met mijn fanatisme. Hij zei:
‘Daar zullen wij het toch over eens zijn, het adagium fiat justitia pereat mundus is
längst überholt, dat is ja uit de tijd van die alten Römer her, voor ons is het eerder:
fiat mundus pereat justitia’.
Ik zat in de grote benedenkamer in het Scholtenshuis tegenover hem, ik trilde,
maar ik zei: er was iemand, dat was geen
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oude Romein mijnheer de Beauftragte, maar een Pruis, en die sprak nog geen
duizend jaar geleden, hij heette Kant, en die zei: ‘Wenn die Gerechtigkeit untergeht,
hat es keinen Zweck mehr zu leben’ en als u maar begrijpt, dat dat voor mij geen
abstracte formule is, maar een realiteit van mijn bestaan. Voor mij is het ‘fiat justitia
ut mundus pereat’. Ik bleef op de boete staan, maar de Burlet kreeg voor zijn 50
gulden gratie van Seyss Inquart! Ik vervolgde vrienden van hoge Duitsers, ik liet
een schip met in Amsterdam uit Jodenkelders gestolen drank in beslag nemen dat
uitgevoerd werd naar Duitsland, waarbij een document ontbrak, zodat er overtreding
was van het Monopoliebesluit Uitvoer. Ik liet de inhoud bliksemsnel lossen en aan
een bona fide handelaar verkopen die hem meteen weer ruimde en toen ik na twee
dagen een telegram van de heer Reichskommissar persoonlijk kreeg dat ik het schip
met inhoud vrij moest geven, kon ik zeggen: ‘Sorry, te laat’. Ik had ruzie met
Oberleutnant E. en ik moest nu geregeld op de Dienststelle komen om verwijten
aan te horen. Ik kreeg het bevel dat een grote en beruchte nsb-zuiveldirecteur niet
meer lastig gevallen mocht worden (terwijl ik dit corrigeer staat de man alweer in
de krant wegens zuiver conservatieve personeelspolitiek, zijn onverbeterlijkheid
bloot gevende en enorme overtredingen met zijn fabriek!) enzovoort, ik werd twee
keer in arrest gehouden, maar ging met diabolische vreugde door en mijn prachtigste
ruzie kreeg ik op deze wijze met de Hauptscharführer. Die wilde zijn maîtresse
bevoordelen, de vrouw van een dokter die knoeide, en ik verhinderde dat. Hij zei
dat hij mij vermoorden zou en ik schreef een formele klacht over die bedreiging aan
zijn Dienststelleleiter van de SD, met afschrift aan de Beauftragte. Ik ging er heen
en zei: zo, zijn dàt nationaal-socialistische manieren? Dus die illegale pamfletjes
die ik wel eens zie, hebben gelijk? En toen ik later door de mand viel, was het de
Hauptscharführer persoonlijk die via Den Haag mijn doodvonnis van het RSHA
kreeg en die mij hoogstpersoonlijk met zijn overvalcommando op de deurmat kwam
‘umiegen’.
Nu is het gekke, dat ik mij, bijna evenzeer als door de op een
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haarbreed ontkomen dood, geschokt gevoeld heb door het besef dat mijn masker
mij was afgerukt. Zij wisten nu, dat ik mij aan de allerernstigste vormen van illegaliteit
had schuldig gemaakt, terwijl ik in het openlijke schijnheilig-furieus met hen over
het formele streed. Zij kregen mij te pakken doordat zij op een gearresteerde
sabotageleider mijn eigenhandig geschreven, zij het met mijn naam Bennink
ondertekend, advies vonden over het liquideren van o.a. een ontzettend gevaarlijke
vriendin van een van hun stelletje (deze vrouw werd later door twee Gerechtshoven
ter dood veroordeeld). Mijn schaamte om zo betrapt te worden verbond zich, vreemd
genoeg, in grote mate aan mijn zorg om nog even uitgesteld te krijgen dat ik
doodgeschoten werd. Mijn vlucht gelukte mee omdat mïjn morele pretenties als een
kaartenhuis in elkaar donderden. Uit schaamte wellicht werd ik niet het slachtoffer
van de verlamming die zoveel Todeskandidaten bevangen heeft. Ik beleefde het
die eerste dagen na mijn ontkomen dat ik bij mensen kwam, die mij vroegen toch
alstjeblieft hun deur voorbij te gaan. Ik was gevaarlijker vluchteling om te herbergen
geworden dan mijn Joden, maar ik voelde de angst, die ik hun, bij wie ik onderdak
zocht, inboezemde, met iets van dezelfde schaamte.
Na mijn ontvluchting werd ik Karel Wolters uit Peize. In Assen liet ik deze man
Rode Kruis-koerier maken. Ik logeerde daar een nacht bij goede vrienden die niet
zo heel erg bang waren en die mij een plezierige nacht bezorgden. Karel was de
laatste naam die bij mij paste, zei de gastvrouw, ‘we zullen je Charles noemen’.
Sindsdien heet ik zo. Ik ging op weg naar het Zuiden en ik kon onderweg zowaar
een lied zingen, dat mijn gastvrouw Ria en haar broer mij geleerd hadden. Ik trachtte
als Rode Kruis-soldaat nog ergens een concieze opdracht te pakken te krijgen, die
mijn aanwezigheid, straks als ik ging crossen, in de Betuwe kon verklaren en via
een dokter in D. kreeg ik een volgend contact, waar ik ook wel niets aan had, maar
waar ik nog verder opfleurde, doordat de mensen toch gelukkig wel solidair bleken.
Ik kwam bij een oom, die ik nooit voor heldhaftig aangezien had. Hij had al bericht
van mijn ontkomen
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gekregen en hij begreep waaraan hij zich blootstelde, maar hij nam mij bijna vrolijk
in huis. Hij gaf mij goed te eten en verzekerde mij dat ik kon blijven zolang ik wilde.
Daaraan veranderde niets, dat er de nacht daarvoor in zijn dorp flink gemoord was.
Landwachters en Duitsers hadden een paar jongens van het verzet die voornamelijk
slechts goed deden voor vervolgden, te pakken gekregen en er hun hart aan
opgehaald. De dode lichamen waren in de vaart gejonast. Ik bleef daar een nacht
en fietste verder, over Zwolle. Bij de IJssel was de bewaking zeer nauwkeurig. Terwijl
de soldaten mijn Rode Kruis-papier en mijn andere papieren onderzochten, praatte
ik vriendelijk met ze over de toestanden aan de andere kant van de rivier, tot mijn
kaken opeens verstijfden. Daar had ik het rotgevoel weer, erger dan ooit tot dusver.
Ik zweeg. Zij gaven mij de papieren vriendelijk terug, ik kon de rivier over. Ik zei niet
dank je of goeiedag. Ik vond de oorlog opeens gevaarlijke flauwekul en mijzelf een
oplichter. Dat Rode Kruis... waarom zei ik niet: laat me erlangs, klootzakken, waarom
schoot ik ze niet aan flarden, waarom had ik mijzelf thuis niet laten doodschieten?
Ik reed met mijn armband om langs de Veluwe, maar ik zong niet meer. Links
van mij zwierven nog de resten van de verslagen engelse paratroepen, hadden de
duitse soldaten mij gezegd. Ik wilde maar dat er een voor de dag kwam, ik wou wel
eens met ze praten over die vervloekte oorlog. Misschien zouden we samen over
de rivieren kunnen crossen. Ik reed een vrij ongelukkig duits stelletje achterop: een
boerenwagen met een paar verbonden soldaten en wat militaire pakkage. Toen ik
wilde passeren, sprong er een soldaat van de wagen af en op mij toe. Het was om
mijn fiets te doen. Ik verdedigde mijn fiets met waarachtige verontwaardiging: hoe
kon je nu als behoorlijk soldaat een Rode Kruis-koerier de fiets willen afnemen! Of
hij mijn armband niet zag, of hij mijn marsorder soms zien wou. Enzovoort. Hij liet
beschaamd af. Nu ja, zei hij, hij was er wat te vlug bij geweest, maar ik mocht van
geluk spreken dat ik duitse soldaten tegenkwam en geen engelse parachutisten,
dan was ik mijn fiets allang kwijt geweest, Rode Kruis of niet, daar spotte
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dat tuig mee. Ze hadden vanmorgen zijn kameraden, ginds op de wagen, zomaar
aangeschoten vanuit het bos. Ik reed weer bijna vrolijk verder, omdat ik het zo goed
gespeeld had.
Toen ik in X aankwam, zei de illegaliteit dat het oversteken desnoods wel kon,
als ik nog wat geduld had, maar dat ik beter kon blijven om wat mee te helpen. Nu
had ik er meer dan genoeg van en ik was het niet van plan geweest, maar mijn oude
vriend Peter, die ik liet waarschuwen, trof mij een van de eerste dagen al en zei dat
hij mij zo goed voor een reorganisatie van de gewestelijke inlichtingendienst kon
gebruiken. Wij hadden daar-voor namelijk eens wat samen te doen gehad over
gestolen vliegtuigbenzine geloof ik, en ik had hem pakketten noordelijke bonkaarten
geleverd. Ik had toch wel weer zin, al was ik nog wat prikkelbaar en al overvielen
mij een heel enkele keer vlagen van angst op werkelijk geringe aanleidingen. Ik
ging eerst naar een hartspecialist die meedeed, om mij te laten inschrijven als
patiënt, met het oog op Arbeitseinsatz en dergelijke nationaal-socialistische
slavenvangerij. Hij gaf mij een briefje. Een paar weken later werd de dokter
gearresteerd en naar een duits concentratiekamp gesleept. De SD neusde zijn
patiëntenadministratie na. Ik stond daarin te boek als Karel Wolters en ik wilde dus
wel weer een andere naam hebben. Peter wist er iets zéér speciaals op. Hij zou mij
de allerbeste papieren geven, die denkbaar waren, al zou ik er een poosje
buitenlander voor moeten worden, maar dat was hij zelf tenslotte ook (hij werd na
de oorlog genaturaliseerd). Hoe hij er precies aan kwam, heeft hij mij niet verteld
en wij vroegen elkaar nooit naar wat wij niet uit onszelf vertelden, dat was een goede
code. Hij had twee Italiaanse paspoorten, een ten name van ene Lulli, de andere
op de naam van een Carlo Giuseppe Bandinelli. Ik begreep dat zij dood waren. Zij
waren uit België gevlucht voor de geallieerden. Ik nam aan dat het
Gestapo-mannetjes geweest waren, maar ik kan mij op dit punt volledig vergist
hebben. Ik koos de identiteit van Bandinelli. De naam van Lulli zou te opvallend zijn
voor dagelijks gebruik onder KP-ers en dergelijke goedlachse ondergrondse soldaten.
Als Bandinelli kon ik Charles
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blijven heten en Bandinelli bleek in Brussel geboren te zijn uit een moeder met een
vlaamse naam. Daar dacht ik gebruik van te maken. Ik leerde een cover-story uit
het hoofd die geloof ik geraffineerd genoeg was en trok ijlings naar mijn General
Konsul, dr. Rotelli, om mijn loopbaan als Italiaan correct te beginnen. Ik wilde namelijk
het onderste uit de kan hebben van deze niet-nederlandse Staatsangehörigkeit.
Hij huisde in de Ambassade aan de Zeestraat in Den Haag. Ik moest de zij-ingang
in en wachtte in de keuken tot ik aan de beurt was. Een groot en grof samengevoegd
italiaans vrouwmens stond zwijgend aan het fornuis en bakte aardappeltjes voor
het personeel, dat er zo nu en dan naar kwam kijken. Zij gaf mij er niets van. Ik
mocht binnenkomen bij mijn consul, die mij in het italiaans toesprak, waarop ik
onmiddellijk om duits of frans vroeg, want ik was weliswaar italienischer
Staatsangehöriger, maar mijn vader was gestorven toen ik twee was en mijn moeder,
een nederlandse, had mij toen van Brussel mee naar Brabant genomen enzovoort
enzovoort. Alles wat te onderzoeken was, lag ongelukkig genoeg aan de verkeerde
kant van het front.
De consul was een klein en beweeglijk man. Hij zat in een zaal van een werkkamer
en rookte nerveus. Het waren goede Virginiasigaretten, ik rook het eerst en ik zag
het toen ook aan de slanke stijfronde vorm. Hoe kwam hij daar aan? Ik bedacht dat
ik nu toch wel graag wat meer van dr Rotelli geweten had. Wat wist hij? Wat begreep
hij? Bij een klein vuur van houtblokken zat een mooie vrouw, half van mij afgewend.
Zij had een bontmantel los aan en stak een lang en slank met zijde bekoust been
naar het vuur uit. Haar haar was van een soort goud-honing, het bekroonde het
zwarte bont met springerige, haast perverse losheid.
De consul luisterde zonder belangstelling naar het verhaal van mijn vlucht uk
Brussel, voor de geallieerden uit, in een auto van de Hauptmann der Luftwaffe
Kober. Ik weet nu nog steeds niet wat hij toen al geweten heeft en geloofd, wat hij
begreep en niet wilde weten. Hij noemde mij ‘beste landgenoot’
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en zette wat stempels op mijn passaporto provvisoria. Hij beval mij aan, mij ten
spoedigste bij de vreemdelingenpolitie te melden van de gemeente waar ik van plan
was zolang te blijven en hij groette mij daarna vriendelijk ten afscheid. De vrouw
bleef mij boeien onder ons gesprek. Zij reageerde nergens op en haar lange slanke
been stak nog precies zo bij het vuur, toen ik opstond om weg te gaan. Ik keek nog
even naar het prachtige haar dat over de bontmantel viel. Zij bewoog niet toen ik
de kamer verliet.
Ik fietste terug naar U. en voelde mij gelukkig met de versteviging van mijn positie.
Ik stelde die dag mijn papieren nog op de proef bij een brug in de buurt van Jutphaas,
waar om de een of andere reden Feldgendarmerie stond te posten. Zij hielden
iedereen aan. Mijn papieren doorstonden hun test uitstekend. Ik ging later ook naar
de vreemdelingenpolitie, want ik wilde alles nu helemaal goed doen. Ik wachtte met
een paar vrouwen op een bank in een politiebureau. De vrouw met wie ik overbleef,
was een prostituée, uit Hongarije of Roemenië, schatte ik; wij waren net bezig
kameraden te worden, toen zij aan de beurt kwam. Toen ik zelf binnenkwam, moest
ik liegen tegen een echte zindelijke nederlandse recherche-ambtenaar. Ik moest
mijn verhaal weer vertellen en ik deed het nu al met heimelijk plezier, ja, met een
superioriteitsgevoel. Maar deze man luisterde zeer goed. Hij stelde achteloos een
paar slimme vragen, zo van: had u telefoon in Brussel, wat was het nummer? Maar
ik was er op voorbereid. Hij stuurde mij naar de burgerlijke stand, waar ik een
vreemdelingen-persoonsbewijs kreeg en een distributiestamkaart. Ik was nu in bezet
Nederland geaccepteerd, ik, italiaans-belgische refugié.
Ik had een betrekkelijk goede tijd. Ik hoefde niet onder de vloer te gaan als er
razzia's waren en ik kon in de stad rustig alle contrôles tegemoet gaan. Ik was
Italiaan. Ik droeg een zware zwarte snor, ik was een beetje tanig van kleur en ik
voelde mij haast van een andere, meer beschermde, dus hogere mensensoort dan
de mensen op de straat, die elk ogenblik het voorwerp van vervolging konden zijn.
Ik ging naar de Polizeioffizier bij
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de Beauftragte om als vreemdeling een vrijbewijs voor mijn fiets te krijgen en kreeg
het. Ik kreeg toestemming om voor Hinund Rückreise die IJsselsperrlinie te passieren
um meine Dienstobliegenheiten durchführen zu können en vroeg tenslotte verlof
om naar Duitsland te reizen. Ik kreeg het. Ik stond op een ochtend vriendelijk en
glimlachend bij Meister Lieberwirth in de Maliebaan, om een van deze papieren. Zij
hadden het portret en het signalement daar van de voortvluchtige ambtenaar, die
ik, naar mijn gevoel, gewéést was. Ik wist dat, maar ik vond dat ik daar niets meer
mee te maken had. Toen kwam een vet varken van de SD binnen met een afgeweekt
aanplakbiljet. Ik ben vergeten wat het was, soms denk ik dat het die ezel was, die
bij de deur van het arbeidsbureau aanklopt, soms meen ik dat het een valse tekst
in duits links en nederlands rechts geweest is, maar ik weet alleen zeker dat mij de
avond ervoor in ‘het klooster’ zo'n exemplaar van het drukwerk getoond werd. Die
worden morgen in de vroegte aangeplakt, had R. gezegd, hoe vind je 'm Charles?
Die SD-officier kwam daar met het afgeweekte papier op beide handen, bijna
dansend, aan. Hij had een kogelronde buik, het was alsof hij die voor zich uit danste.
Hij droeg een bril en zag er zeker niet arischer uit dan ikzelf. ‘Asjeblief, Meister’, zei
hij en hij grijnsde. ‘Heb je 't al gezien? Dit hebben ze ons vannacht weer geleverd.’
Ik stond er geïnteresseerd bij. De Meister liet het mij ook zien. ‘Bah, die Hollanders’,
zei hij. Maar de SD-officier had er toch kennelijk respect voor.
Op een keer was mijn fiets gevorderd toen Anneke, mijn koerierster toen, er op
reed. Ze kon het niet redden zonder mijn papieren, die ik natuurlijk zelf bij mij droeg.
Ik haalde de fiets terug uit de duizend, die in Tivoli klaar stonden voor transport.
Daarvoor had ik een onderhoud moeten hebben met Oberleutnant Gaericke (zo
ongeveer) van de OKW NSF Sondereinsatz. Met deze man had ik een onprettig
gesprek over mijn landgenoten. Anneke had uitgevonden wat de hoogste instantie
van de Erfassungsaktion was en had daar de teruggave van mijn fiets gevraagd,
en Gaericke wilde haar ter wille zijn, maar
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moest eerst die Italiaan zelf zien. Ik hield rekening met de mogelijkheid dat het een
val was, zodat ik een pistool in mijn linkerbinnenzak stak, maar ik moest er wel heen,
want als ik wegbleef, kon ik mijn hele rol verder wel laten vallen. Veel liever had ik
die fiets maar naar Duitsland laten wegvoeren. G. was de meest ‘pruisische’ officier
die ik gezien heb. Met een mengeling van te grote beleefdheid en te duidelijke afkeer
ontving hij mij, alleen om te zeggen dat ik het aan het Fräulein te danken had, dat
ik de fiets terug zou krijgen en dat hij even over de Italianen wou spreken. ‘Kijk eens
hier, meneer Bandinelli, in uw land is het op het ogenblik een onoverzichtelijke
toestand, maar hier in het bezette gebied is alles de duidelijkheid zelve: u bent niet
neutraal en zit in ons schuitje. Nu heb ik gehoord, dat er gewisse Verbindungen
bestehen tussen Italianen hier en de terroristen, daar ben ik erg in geïnteresseerd.
Wie zouden dat kunnen zijn?’ Ik wist het niet, ik kende de kolonie hier nog nauwelijks,
maar ik zei dat ik ervan schrok dit te horen. Jawel, ik schrok echt. G. zei nonchalant,
dat hij onlangs toevallig twee landgenoten van mij had laten ophangen. Ik zei ‘O.’
‘Ja’, zei hij, ‘als het Italianen betreft, dan wordt het hangen.’ Hij keek mij hierop lang
doordringend aan. Ik knipoogde niet. De vent haatte mij en verachtte mij, omdat ik
Italiaan was. Omdat ik zwart haar had. En ik voelde mij bijna wezenlijk getroffen in
mijn ‘landgenoten’. Zover kan het comediespel je voeren. De Oberleutnant droeg
mij op, hem te waarschuwen als ik ergens iets voelde van deze illegale
Verbindungen. Dit deed mij beleefd opmerken: ‘Toch zeker alleen als het iets met
uw Sondereinsatz te maken heeft?’ Waarop hij mij toevoegde dat hij zijn gegevens
zelf wel zou sorteren... Het onderhoud was afgelopen, de begroeting was van zijn
kant volmaakt correct. Ik moet nog zeggen dat Anneke bij dit hele gesprek aanwezig
was, zodat het een ‘gesprek’ bleef, op het peil van ontwikkelde mannen onder elkaar,
maar met de duidelijke functie om aan Anneke de superioriteit van de duitse officier
te demonstreren.
Intussen was het een half uur voor achten, Polizeistunde, geworden. Ik vroeg de
Oberleutnant dus om een verklaring dat
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ik na acht uur op straat mocht, want eerst de fiets uit de buit opzoeken en dan nog
naar huis, dat zou te laat worden. Ik kreeg het briefje en mijn dankbetuiging aan G.
was ernstighartelijk, tussen twee wel-menende mannen onder hetzelfde lot in zorglijke
tijden. Daarna haalde ik mijn fiets, daarna deed ik onder dekking van het briefje die
nacht het een en ander terug tegen de blonde beesten. Des anderen daags werd
het briefje grondig bestudeerd en de handtekening van G. geoefend op een van
onze vervalsingscentrales, terwijl de inlichtingendienst het bericht te verwerken
kreeg dat in de OKW NSF Sondereinsatz een merkwaardige functionaris werkzaam
was, die zich voor berichten over de illegaliteit en in het ophangen interesseerde.
Zo ging dat. Ik heb de Oberleutnant later nog eens op straat gezien. Wij groetten
elkaar plechtig.
Intussen was ik voor de stempels en zo vaker bij mijn consul geweest. Ik was er
nu wel zeker van dat de ‘racket’ van Peter hem althans tot zekere hoogte in gebruik
had en dat hij met ons collaboreerde. Hij ontving mij graag en noemde mij Herr
Bandinelli of lieber Landsmann, hij sprak over het arme verscheurde vaderland met
mij, maar intussen volgde ik met interesse hoe Peter en George hem in de klem
hadden. Zij ‘leenden’ zijn Alfa Romeo, een vorstelijke ambassadewagen. Zij zetten
die in Utrecht neer en wij zochten staalplaten voor een bescheiden pantsering.
Anderzijds bood Peter hem twee ondergedoken auto's aan, die dus met CC-teken
en goede papieren weer op de weg kwamen voor ons. Wij vervoerden er gedropte
wapens in en halve varkens van over de IJssel - die laatsten waren voor Rotelli's
italiaanse kolonie. Peter runde dit zaakje meesterlijk. Ik kwam nu dikwijls in Den
Haag en ik dronk Chianti uit de ambassade-kelder met duitse vrienden van Rotelli.
Zo maakte ik kennis met Hinkfuss, een groot man van de Sicherheitspolizei, een
kecke blonde sportsman in SS-uniform. R stelde mij voor als een ongelukkige
landgenoot, die at the skin of his teeth aan de Canadezen ontkomen was en nou
wat bij hem rondhing. Hinkfuss lachte wat en wij namen er nog een. Goed dat we
dit nog hebben, zei de SS-er. We hebben nog
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een flinke partij inbeslaggenomen drank, zei hij na een poosje, maar ik kan Hans
niet overhalen dat wij die onder elkaar verdelen. ‘Hans’, dat was Rauter. ‘Ja, ik zeg
nog tegen Hans, laten We 't nu nog zelf opzuipen, want anders doen de Engelsen
het straks.’ Dit was bijna hoogverraderlijke taal, maar wij konden die ons veroorloven,
op ons niveau, en wij brulden van het lachen. Nu was Hinkfuss, wat ik al gauw wist,
maar net niet gecompromitteerd met de in bloed gesmoorde Juni-revolte. Zijn
schoonvader, een generaal, was daarbij opgehangen. Peter waarschuwde mij dat
R. iedereen van ons onmiddellijk en efficiënt zou verkopen, zodra hijzelf verdacht
zou kunnen gaan lijken en zeker zodra de oorlogskans een schijn zou vertonen toch
te keren.
Het bleven onprettige visites, maar zij waren nuttig. Zij waren nuttig, maar ik heb
mee moeten beamen, dat de represaille-moorden bij de Woeste Hoeve slechts een
matige en beheerste reactie waren op de aanslag die onze beste ‘Hans’ bijna om
zeep geholpen had.
Deze herinneringen zijn mij als die van iemand, die zich vermeit in de herinnering
van een lijkenroof die hij pleegde om voor zijn gezin brood te kunnen kopen.
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Hoofdstuk X
Achteraf zie ik heel duidelijk dat het oude splitsingsproces gedurende de oorlog bij
mij aanhield, zij het dat de verdelingslijn anders ging lopen dan in de Kop en
Kont-periode. Ik was wel een min of meer complete persoon geworden, maar nu
stelde zich naast deze persoon een dummy op. Deze dummy, deze schaduw,
bekleedde ik met mijn zwakheden. Zo liet ik Bandinelli een gewiekste en verraderlijke
agent wezen, terwijl Charles de onbuigzame idealist bleef. Wellicht moet ik zeggen:
opdat Charles deze blijven kon - welk pragmatisme met het idealisme in een zo
wezenlijke strijd is, dat er niets van overblijft. Er kon in deze dubbelfiguur een terrorist
zijn, omdat er ook plaats voor een meeloper in was. Ik kon mijn vriendelijke
correctheid tegenover Gaericke alleen verdragen, als ik daar moorddadige
vijandigheid naast kon realiseren; daarom moest ik er toen diezelfde nacht van de
fiets nog op uit om hem te schaden. Soms denk ik wel, dat mijn leven uit niets bestaat
dan uit het ene te doen wijl ik het andere veroorzaakt heb, uit zus handelen omdat
zo mij daartoe gedwongen heeft, uit dit bekennen omdat dat door mij geloochend
werd. Als dat zo is, dan heeft het nog maar in de tweede plaats met
persoonlijkheidsstructuur te maken. Dan houd ik vol dat primair blijft de objectieve
waarheid waarop ik reageer, op welke reactie ik corrigerend reageer - corrigerend,
dus naar een maatstaf buiten mijzelf.
Moeilijke situaties kwamen altijd als de persoon en zijn dummy tegelijk aan derden
geconfronteerd werden. Ik heb het oog op gevallen waarin bij een ontmoeting van
twee personen de ene daarvan op Bandinelli en de andere op Charles reageerde.
Ik schreef dat ik de Oberleutnant G. na ons gesprek op straat
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ontmoette. Ik had toen een vrouw bij mij die wist hoe ik aan het Umlegen ontsnapt
was, maar meer niet. Deze vrouw die het al griezelig vond dat ik mij niet beter
binnenshuis verstopte, zag hoe de trotse Oberleutnant, een gevreesd man in haar
buurt, en ik elkaar herkenden en met vormelijke vriendelijkheid groetten! Zij liet van
schrik mijn arm los, zweeg tot wij een straat verder waren en wilde toen uitleg, maar
ik kon niet openhartig zijn. Soms was de complicatie zo groot dat men zich haast
geen raad meer wist en de kaarten wel op tafel smijten wilde. Ik weet nu wat
Geständnisbedürfnis is.
Ik bemoeide mij allereerst met de zaken die de inlichtingendiensten betroffen en
later, toen de plaatsvervanger van de GC zich door de spanningen met de OD
terugtrok, vroeg de GC mij dat werk over te nemen. De voornaamste functie was
om ruzies in de districten te verzoenen. Ik heb zeer hard gewerkt, deze tijd heeft
mij jaren van mijn leven gekost en ik heb er enkele vijanden voor het leven van
overgehouden. Maar ik beleefde ook wel vermakelijke geschiedenissen, zoals die
met de militaire rangen en ordetekens. Dick, een beroepsofficier en zwarte Dirk,
onze chef-staf, hadden uitgemaakt dat de Binnenlandse Strijdkrachten militaire
rangen moesten kennen, om zo tegenover vriend en vijand beiden beter tot gelding
te kunnen komen. Zij waren beiden aardige makkers en op zichzelf beschouwd leek
hun gedachte niet zo gek. Wij kregen de meest militaire opdrachten voor het uur U
en als dat dan toch op die manier moest, zouden wij èn onverhoopt als
krijgsgevangenen bij de Duitsers, èn evengoed wanneer wij de verbinding met onze
geallieerden tot stand brachten, misschien niet meer kunnen volstaan met namen
als Lange Gijs of Piet. Zo dacht je nog, in die dagen. Onbedoeld was je in een
vreemde rol gekomen. Onze GC die ik hier verder S. noem, vond dat allang goed;
ik twijfelde of het niet wat gek was om zulke zaken buiten de bevelhebbers zelf uit
te maken en ik worgde een beetje met de oude weerzin tegen uniform en militaire
rangorde. Ik dacht toen evenwel dat het niet anders kon; wij wisten toen nog niet,
dat er Nederlanders waren die alles zouden doen om te voorkomen dat het
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Strijdend Gedeelte der illegaliteit actief zou worden in de oorlog - en dus nòg lastiger
ter zijde te stellen daarna.
Toen het plan ingediend werd, stonden wij wel even paf. De minste van ons was
toch nog erg hoog. De hele BS kon te zijner tijd zonder veel moeite een elftal
generaals in het veld brengen. Al gauw kwam dit bericht naar de overkant, bij de
Prins, die een geestig maar vernietigend telegram liet sturen. Of wij een
operette-leger gemaakt hadden. Wij werden opgeroepen om ons bij de
delta-commandant te verantwoorden. S. was er een beetje verlegen mee. Hoewel
hij formeel verantwoordelijk voor dit geval genoemd kon worden, was bekend genoeg,
dat hij wars van eerzucht en malligheid was en met de rangenbedenksels persoonlijk
niets te maken had. Ik ging op zijn verzoek mee naar Amsterdam.
Wij ontmoetten elkaar in Utrecht en fietsten de gewone weg langs. Wat moest je
anders? Er waren in die tijd weinig mannen op straat. Van die er wel waren, dacht
je: een deel werkt in een collaborerende ‘kriegswichtige’ fabriek, is ambtenaar, òf
is gewoon verkeerd; dat is het kleinste gedeelte. De anderen lopen met valse
Ausweise. Zouden die nog betere papieren hebben dan ikzelf? Eerst spraken wij
af: kennen wij elkaar? Zo ja, hoe heten wij? In de oorlog kenden wij meestal alleen
een voornaam en vaak was ook die nog niet echt. Het had de zaak voor beide
partijen vaak bedorven, dat de namen, waarbij men elkaar kende, niet met de
papieren klopten als men gepakt was. Toen wij op stap waren, spraken wij een
redelijk doel af voor een tocht naar Amsterdam. Ook dat moest gelijkluidend zijn,
als je bekende samen te gaan, en het moest een volstrekt onschuldig reisdoel zijn.
S. was gewapend; dat was hij altijd, de keren dat ik met hem op stap was. Ik wist
dat hij het pistool best gebruiken kon en ook zou, in geval van nood. Als er
landwachters of Duitsers op de weg waren, reed ik 50 meter voor; S. kon dan kijken
of de contrôle streng was, of er gefouilleerd werd b.v., en nog altijd zien wat hij deed.
De meeste bedrijven lagen stil en de mensen op straat keken hongerig uit de
ogen. Wij spraken over de spanningen met de
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OD; over de vreemde machinaties aan die kant, maar ook over de enkele jongens
bij ons, die deze spanningen cultiveerden, S. zei: ik geloof dat ik Okko (ik verander
deze naam) eruit trap. Hij heeft achteraf waarschijnlijk spijt, dat hij het niet gedaan
heeft. Wij betreurden de gevangenschap van Cor, bloedjong, onmisbaar
sabotageleider. Wij bespraken de hooglopende ruzies in district VIII, waar men
elkaar wantrouwde, diep haatte en zelfs naar het leven stond. Wij boden tegen
elkaar op, hoe gauw we de rotzooi uit zouden zijn als de bevrijding er was, en
verzekerden elkaar, dat de ander toch voorlopig áán zou moeten blijven. Wij spraken
over Ruurd en Peter en Hes en Maarten en nog veel meer en het deed ons goed
elkaar telkens met nadruk te kunnen toegeven: dàt is een prima vent. En wij
repeteerden de zaken, die wij de generaal zouden vertellen, zodra wij ons standje
in ontvangst genomen hadden.
Ondertussen keken wij goed uit. Soms stapten wij af. Ik draai me er nog eentje,
zei S. dan. Dan had hij in de verte wat opgemerkt, dat even rustig geobserveerd
moest worden, voor wij verder gingen. Ik zie hem nog staan, een voet op de grond,
een knie over de stang, wat over zijn stuur gebogen en aan het vloeitje likkend. En
scherp uitkijkend ondertussen. Meestal reden wij door, soms moesten we een grote
omweg maken, dan aan deze kant langs het water, dan aan die kant. Toen wij
Amsterdam binnenreden, kwam ik er achter dat mijn makker ons eerste adres niet
kende. De afspraak was: hetzelfde adres als de vorige keer, maar dat is in
Amsterdam Zuid niet een overal even gemakkelijke aanwijzing, als je de straatnaam
vergeten bent. Hij veranderde in een speurende indiaan. Zonder veel te zeggen
reed hij de straat gevels langs, deze zorgvuldig opnemende. Dan een zijstraat in.
Dan weer terug: nee, deze is het toch niet. Zo zocht hij ongeveer een half uur. Maak
je niet ongerust Charles zei hij, ik vind het vast en zeker. En op een goed moment
had hij de straat. Nou moet het aan deze kant wezen. Ik denk dat het dit huis is. Uit
een souterrain kwam een oude moeder, met een huishoudschort voor, twee treden
het trapje op, en fluisterde wat. 't Is in orde, zei mijn metgezel. Hij praatte nog even
met
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haar en zei toen tegen mij: Kom, ik weet het verder al. Wij kwamen in een nieuwer
stuk van Zuid. Hier moet het wezen zei S., een van de paar honderd huisdeuren
keurend. Het was goed.
Nu zou ik er wat voor over hebben om de vrouw, die ons verwelkomde, nog eens
weer te ontmoeten. Ik weet niet eens hoe ze heette. In die tijd hadden wij geen
namen. Iedereen accepteerde iedereen, zonder naam en zonder vragen, als hij in
goed gezelschap kwam. We moesten een paar hoge trappen op. Zij zette ons in
een moderne kamer en gaf ons wat te eten en te drinken. Zij was eenvoudig en
hartelijk en ik zou haar nu, na jaren, graag nog eens een bosje narcissen brengen.
Freek die wij daar zouden ontmoeten (ik had hem nog nooit gezien en wou wel het
een en ander met hem bespreken), was er nog niet. Wel kwam er na korte tijd nog
een andere bezoeker, die de conferentie zou meemaken. Het was een zeer lange
man, met een scherp hoofd. Hij noemde zich Vonk en ging direct aan de tafel zitten,
waar hij enige papieren over uitspreidde. Meteen zat hij te werken. Hij las zijn
papieren en maakte er met potlood notities bij. Ik keek uit het grote raam naar buiten.
Wij zaten aardig hoog. Er was wat plantsoenigs met een waterpartij tussen deze rij
huizen en het blok aan de overzij. S. en onze gastvrouw hoorde ik gedempt praten
over wie er nu weer gepakt waren en wie er al doodgeschoten waren en wie dit en
dat werk nu hadden overgenomen.
Vonk sloeg zijn papieren dicht en zonder dat er verder gesproken werd, volgden
wij hem naar beneden en naar buiten. Wij kwamen in een straat, waar de huizen er
ook nog nieuw uitzagen, maar zij waren veel kleiner. Waar wij moesten wezen,
woonde, blijkens een muurbord, een advocaat. Een jonge vrouw deed ons open en
bracht ons zonder uitleg in een kamer. Zij leken mij kleinbehuisd. Ik geloof dat er
een kind in dat huis was en dat de meubelen nieuw en modern waren. Iemand die
dit leest, kan dat misschien niets schelen. Maar nu ik toch in mijn geheugen aan
het graven ben, is het voor mij zo'n merkwaardige sensatie, droevig en goed tegelijk,
om mij deze dingen
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te herinneren, dat ik er nog even mee doorga. Ik denk aan vele huizen waar ik in
deze jaren geweest ben. Men kwam ergens en belde aan. Misschien doet de SD
je open. Goddank, nog niet. ‘Ik ben Reynders uit Arnhem’ of ‘Ik kom even naar de
waterleiding kijken’ of ‘Woont hier tante Riek?’ En dan was er meestal even een
kleine aarzeling en dan kwam men binnen. ‘Dan bent u zeker Jaarsma van de Raad
van Arbeid?’ Als alles klopte, werd men in een vreemde kamer gelaten. Meestal
koud. Is het dan nooit zomer geweest in die jaren? Er ging een man opstaan die in
zijn winterjas in een lage crapaud op je had zitten wachten. Zo'n lage crapaud, dat
het leek of hij gehurkt had. Zo, ben jij nou Paul? Laten we de zaken gauw bespreken.
De ontelbare nederlandse vrouwen die daar vreemde mannen in hun mooie kamer
lieten en die je een kop surrogaat-thee brachten of soms zelfs blokjes-soep, vroegen
niets. Soms zeiden ze alleen maar: Hebt u óók gehoord, dat de Russen al over de
Don moeten zijn? Dan wreven ze glimlachend de magere handen en gingen weer
naar hun suikerbieten of naar de noodkachel. Veel van deze vrouwen zijn vroeg of
laat gevangen genomen. Sommigen zijn gedood, velen hebben hun kleren en
meubeltjes verspeeld, velen hebben hun man of een zoon verloren, velen van hen
zijn geslagen omdat ze niets wisten.
In Amsterdam stonden wij dus in een kleine moderne kamer met een raam naar
de achterzijde van het huis. Vonk bleek de chef-staf van de deltacommandant te
wezen; deze wachtte ons zelf op. Ik had de generaal nog niet eerder ontmoet, al
wist ik toen al precies wie hij was, waar hij woonde en op welke wijze hij tot onze
generaal bevorderd was. Onze inlichtingendienst benutten wij ook wel eens voor
privé-informaties, als wij niet alles begrepen. Het was na dolle Dinsdag allemaal
zo'n verward en haast opzettelijk moeilijk gehouden zaakje in de deltatop dat wij,
in de gewesten, wel eens wilden weten met wat voor lui wij te doen hadden.
De generaal noemde zich in die dagen De Klerk. De heer De Klerk had kennelijk
van mijn bestaan gehoord en S. en ik begrepen dadelijk van welke kant. Hij vroeg
dezelfde zaken over
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mijn persoon, waarnaar van zekere zijde in Utrecht ook al geinformeerd was. Ik kon
hem tot mijn spijt niet alles duidelijk zeggen, en ik vond het wel pikant dat ik meer
van hem afwist dan hij van mij.
Hij was aardig. Het standje werd op geschikte wijze uitgereikt. Er was door ons
trouwens niets tegen in te brengen dan dat de rangenfantasie voornamelijk uit het
brein van een beroepsofficier was ontsproten, die wij juist op het bevel van
hogerhand, om toch officieren in onze staf op te nemen, pas kort geleden tot ons
hadden aangetrokken. Tot zijn verdediging konden wij trouwens weer van harte
verklaren, dat hij zelf geen promotie van het operetteleger kon verwachten en dat
hij zich verder in korte tijd op de kameraadschappelijkste manier tot een zeer loyaal
illegaal ontwikkeld had. Hij was een van ons, van wie hij later overigens nog last
genoeg gehad heeft.
Toen wij beterschap beloofd hadden, kregen wij een paar militaire orders van
Vonk en toen kwam een grootse opdracht: de sluiswerken bij Wijk bij Duurstede en
Vreeswijk tot elke prijs onbeschadigd te houden. ‘Tot elke prijs’, met dien verstande
dat wij voorlopig tot ƒ40.000,- mochten gaan aan ‘beloningen’, na de bevrijding in
nederlandse valuta aan duitse militairen uit te keren, plus de verzekering, dat de tot
medewerking te bewegen personen met hun familie ongehinderd in Nederland
zouden kunnen blijven. Wel, het is een verhaal op zichzelf hoe het gelukt is, aan
deze opdracht te voldoen en wat er van de toezeggingen terechtgekomen is.
Toen namen wij de tijd voor onze klachten. Wij hadden het nog over de
inlichtingendienst, over een dame die zich ‘doctor Max’ liet noemen, over mijn
Armeniërs en over nog een paar zaken, waarover later misschien meer. Toen wij
klaar waren, reden S. en Vonk apart weg; de laatste had nog een privékwestie te
bespreken. De heer De Klerk bracht mij wandelend terug naar het hoge huis aan
het water. Hij was klein van stuk en niet zo jong meer, maar hij maakte op mij een
taaie indruk. Na enige tijd van zwijgen zei hij: Charles, ik ben dan wel de
commandant, maar ik voel mij eigenlijk meer een scheidsrechter.
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Wat is er toch een ruzie tussen de verschillende illegaliteiten. Doe mij het plezier
en bedenk ernstig, dat wij er alleen nog wat van terecht kunnen brengen als wij
deze laatste tijd een beetje eendrachtig blijven. Nou ik vanmiddag weer een en
ander van jullie hoorde, begrijp ik wel dat er zeker gerechtvaardigde klachten zijn
tegen de OD-mentaliteit, zoals jullie het noemen. Maar aan de andere kant is ook
niet alles zuiver. Dus, als ik je één opdracht geef, behalve die van de sluizen, dan
is het om van jullie kant een modus te vinden waarin KP, RVV en OD in jullie Gewest
in betrekkelijke vrede samenwerken kunnen, tot het einde. Als de Binnenlandse
Strijdkrachten op het ogenblik waarnaar wij allemaal zo vurig verlangen, zullen
moeten optreden, zal er een bloedbad komen als wij niet eensgezind zijn.
Zo ongeveer sprak hij. Ik vond hem een wijs man en ik beloofde, toen wij afscheid
namen met een nogal stevige handdruk, dat ik het tot mijn op één na voornaamste
taak zou rekenen, ervoor te zorgen, dat de zaken in ons Gewest niet uit elkaar
zouden barsten en dat de drie paarden in één span zouden blijven trekken. Ik
vertrouwde hem toe, dat dit mijn verhouding met sommigen van ‘onze’ kant zou
verpesten, terwijl de persoonlijke verhouding tot de andere kant er toch wel niet
beter van zou worden. Ik voorzag, dat ik nu bij een bevrijding, als ik die al
meemaakte, aan twee kanten vijanden zou hebben en dit is vrijwel het enige wat
uitgekomen is van alles wat daar voorzien en beloofd werd. Zeker, de sluizen zijn
gered en in Mei 1945 was er in ons Gewest één BS, die het spannen en kraken
doorstaan had waarin men nu samenwerkte, in dat éne gebouw, dat ik direct na de
bespreking in Amsterdam had bestemd voor het gezamenlijke hoofdkwartier van
Strijdend en Niet Strijdend Gedeelte. Ik sprak over dat punt op de terugtocht dadelijk
met S. en het leek hem een goed plan. Het was wat voorbarig natuurlijk, want de
Beauftragte, Müller Reinert, zat er nog in met zijn moffen, alsof hij er te eeuwigen
dage zou blijven.
Ik moet straks beslist nog vertellen wanneer en hoe ik de generaal terugzag, na
de oorlog, maar nu wil ik mij eerst her-
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inneren hoe wij weer uit Amsterdam terugkwamen. Dat was niet zo gemakkelijk. In
het hoge huis aan de vijver wachtten wij anderhalf uur op Freek die niet kwam,
zonder dat iemand wist waar hij zat. Onze gastvrouw gaf ons nog wat te eten en
bracht ons toen, helemaal langs de buitenkant van de stad, kris en kras voor ons
uit jakkerend op massieve banden, naar buiten, want er waren razzia's begonnen
en vallen opgesteld. Het begon al donker te worden toen wij veilig op een straatweg
waren. Ik zou nu nog wel eens in vrede en vrijheid langs die nieuwe straten aan de
buitenste rand van Amsterdam willen fietsen; ja, laat ik dat eens doen.
In het hoofdstuk over spionnage hoort ook een verhaal als dat van Hermann en
Luïse en David. Wij waren het behoorlijk eens, al waren drie van ons Duitsers en
al gingen wij alle vier van andere uitgangspunten uit.
Van één district nam de inlichtingendienst van het gewest SG (Strijdend Gedeelte)
een berichtgever over, die zo goed geinformeerd bleek, dat ik hem persoonlijk wilde
bekijken. Zo ontmoette ik eind 1944 op een hooggelegen kamer in een drukke
winkelstraat in het hartje van bezet Nederland een duitse Jood. Hij leidde daar het
typische zenuwenleven van de man die zich tot dusver nog met succes voor de
germaanse beesten, dat is voor een onmenselijke dood, verstopt heeft, (in een
architectonisch verloren hoek, achter behang en jute voor het ogenblik van razzia)
met wat boeken, een matras, een kaars en een po. Als een muis die zich met één
oog op het gat in de plint blijft oriënteren bij zijn stoutmoedige tochten in de kamer,
leefde David op de zolderverdieping van het huis, onhoorbaar, op pantoffels, elke
seconde gereed om in zijn schuilplaats te verdwijnen. Walter was een wonder.
Natuurlijk was hij zo nerveus als de hel, hoe kon het anders, en op één punt had
hij een abnormale gevoeligheid gekregen, op het punt van zijn Jood-zijn. Hoe kon
ook dat anders? Maar hij was zo moedig als een man zijn kan, zijn handdruk was
niet minder vast, zijn gesprek niet weifelend of minder intelligent, als beneden in de
straat de
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duitse keelkommando's en de soldatenlaarzen klonken. Ik stond met mijn mond vol
tanden, toen ik aan zijn berichtenbron voorgesteld werd, toen ik Luïse de eerste
keer ontmoette. Luïse bewoonde deze zolderetage namelijk. Zij was een jonge
duitse vrouw, die hier in Nederland als telefoniste bij de... Wehrmachtskommandantur
werkte. Het was allemaal gecompliceerder dan een romanschrijver durft vergen van
zijn fantasie. David kookte het eten en keek vergenoegd op zijn horloge: zij kon elk
ogenblik thuis komen! En dan kwam ze thuis van de Wehrmacht. Ik zat er altijd erg
op mijn gemak, het waren aardige mensen. David bracht de tijd die hij dagelijks op
Luïse wachtende was, door met denken en schrijven aan een boek, aan Het Boek
van zijn leven. Ik zou het lezen als het klaar was. Ik weet niet of het ooit klaar
gekomen is, dat zal ik eens moeten vragen.
Het was duidelijk dat Luïse al door haar verhouding met een joodse onderduiker
betrouwbaar geacht kon worden, maar afoezien daarvan, bleek zij voor een duitse
vrouw een bijzonder nuchtere kijk op de politiek te hebben. Zij was, goddank, tegen
elk duits nationalisme, en wel zonder reserve, al wenste zij op redelijke wijze toch
duits te zijn. Zo zag zij zelfde wijze waarop zij in ons kwartet meewerkte. Zij was in
het algemeen de mening toegedaan dat Duitsland de oorlog verloren had en dat zij
gerechtigd was haar land in zijn verliezersexcessen tegen te werken en in het
bijzonder had zij ervaren dat verschillende van haar superieuren, o.a. de
Wehrmachtskommandant zelf, schoften waren. Zij had dus geen bezwaar, zich in
dit stadium van de oorlog aan onze zijde te stellen. Haar berichten werden door
Walter geregistreerd en ondertekend met ‘Klaproos’ naar ons gezonden. Er waren
zeer bijzondere bij. Van groot belang echter werd de inschakeling van Luïse in het
ondergrondse CID-telefoonnet. Een telefoonnummer van onze centrale werd haar
toevertrouwd en als zij in haar centrale, in de Kommandantur aan het Domplein,
een bericht gehoord had dat wij onverwijld moesten weten, dan wachtte zij tot zij
alleen was en belde onze centrale op, een der weinige nog lopende nummers van
het stadsnet. In zijn gecamoufleerde kelder ergens in de stad zat
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onze Ton met Mieke, en hoe heetten zijn andere meisjes, bij het inductietoestel en
verbond dan, met uitschakeling van alle andere verbindingen, de
Wehrmachtskommandantur met het Stafkwartier van gewest 8 SG. Dan kwam de
droge rustige stem van Luïse met een uiterst korte waarschuwing. Het gebeurde
alleen in gevallen van uiterste noodzaak. Later bedacht Luïse nog iets anders. Zij
sprak toen met mij af, dat zij mij zou bellen om mij in te schakelen en mee te laten
luisteren als er belangrijke gesprekken waren.
Totdat ik na de oorlog van de luisterpost hoorde die het verzet in Leeuwarden in
staat stelde om telefonisch in de SDDienststelle aldaar binnen te dringen en te
spionneren (lees ‘Grensconflict’ van F. Wilders), heb ik gedacht dat wij iets geheel
unieks gepresteerd hadden. Wat de telefoonmensen 'm daar in Leeuwarden gelapt
hebben, is technisch een veel geraffineerder stunt dan de mijne. Ik maakte alleen
gebruik van de combinatie van een uitermate gunstig geplaatste agente en het
prachtige CID-telefoonnet; zíj hebben in het hol van de leeuw geheime microfoons
aangelegd. Toch stond mijn nekhaar recht overeind van de overweldigende
voldoening als wij onze stunt uithaalden. Wij, S., Dick, onze M. C., Rob en ik, hebben
om de beurt geluisterd toen Generaal Blaskowitz hoogstpersoonlijk aan de telefoon
was voor Major Müller. Wij moesten de grootste stilte bewaren, zelfs hoorbaar
ademhalen gaf een soort geruis zei Luïse en zou de mannen die zich telefonisch
met elkander onderhielden, kunnen verschrikken. Ik heb op een nacht de opdracht
beluisterd van de Hauptmann van de Feldpolizei aan een motorgroep, om naar een
plaats in een richting waar door terroristen zou worden geschoten, uit te rukken.
Onze eigen telefoon gaf meteen een waarschuwing door en dezelfde nacht hoorde
ik de Hauptmann de luitenant uitkafferen, die berichtte ter plaatse niets gezien of
gehoord te hebben. Maar de inlichtingen en de telefonische communicatie met het
hol van de leeuw waren niet de enige diensten, die het sublieme agentschap
‘Klaproos’ aan de zaak van het vaderland bewees.
Ik heb hiervoor de speciale opdracht van de generaal al ge-
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noemd tot het redden, zo mogelijk, van de sluiswerken bij W. en V. Deze opdracht
werd ons gegeven bij de bespreking in Amsterdam, waarover ik het al gehad heb,
van S., onze Gew. Cdt. en mij met de delta-cdt. De generaal deelde ons mee dat
er aanwijzingen waren, dat de vijand, zou hij tot een terugtocht gedwongen worden,
nog zou trachten o.a. de Beatrixsluizen te laten springen, waardoor een groot
gedeelte van West-Utrecht en Oost-Zuid Holland zou inunderen, hetgeen materieel
een nadeel van miljoenen zou betekenen, benevens een onschatbare morele schade
voor de bevolking. De generaal gaf ons opdracht naar het uiterste te streven.
Merkwaardig precies was hij in de opgave van de grens der middelen, die wij
mochten bezigen.
S. droeg mij op, mij speciaal met deze opdracht te belasten en ‘Klaproos’ was
het weer die mij hielp aan de kans om er iets van te maken. Luïse had namelijk een
goede vriend op de Kommandantur, die over de oorlog en de laatste pruisische
die-hards precies zo dacht als zij, dat was Hermann en Hermann had het toezicht
op de Sprengungen van de waterbouwkundige werken. Hij beschikte mee over de
laatste vaten benzine die de vijand nog had en reed op zijn Harley met zijspan
dagelijks de bruggen in het Westen af en de sluizen in het Zuiden.
Luïse nam Hermann mee naar huis en vertrouwde hem haar geheim toe. Het
moet een fantastische belevenis voor hem geweest zijn daarboven de
gedempt-sprekende, op pantoffels sluipende David te begroeten. David verzekerde
mij later vaak met glinsterende ogen, dat Hermann helemaal niet in de gaten had
dat hij een Jood was en Hermann verzekerde mij even vaak, dat hij verstomd stond
over de moed van Luïse die haar lot verbond met de voor de dood opgeschreven
onderduiker, in zo welgekozen zonde tegen de rassenwetten van het Derde Rijk.
Deze laatste zeiden hem, tussen haakjes, persoonlijk niets. Hij mocht David. Hij
mocht hem zo graag, dat hij hem de illusie liet behouden dat hij niet wist dat David
een Jood was en hij vertrouwde mij toe dat dit hem eigenlijk ergens bezwaarde, om
David...
Ik ontmoette Hermann al gauw en nadat wij hem samen tot
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de laatste grens van reserve bekeken en bestudeerd hadden kwam ik op een keer
plompweg met mijn verzoek. Er is altijd iets onweerstaanbaars in het ogenblik,
waarop men hoog grijpt. Het gevaar dat daarbij is, is even verleidelijk als het resultaat
van de gewaagde greep. Een ervaren rechter die ook een ervaren man was en van
wie ik veel geleerd heb, legde mij eens uit dat verkrachting eigenlijk niet bestond.
Op een gegeven moment klopt het hart je in de keel, zei hij, dan doe je een greep
en je krijgt een klap in je gezicht of je hebt geluk. Ik heb het nooit vergeten. Ik ben
van mening dat het die vrouwen zijn die noch de klap noch het geluk kunnen geven,
welke aanklachten over verkrachting e.d. doen. Ik geloof dat het feit, dat bijna
niemand blijkbaar weet wat hij met het resulterende geluk aan moet, er op wijst, dat
in het gevaarvolle grijpen zelf al een belangrijk deel van het gezochte geluk is. Wij
zijn bijna allemaal amateurs, die het zwakst zijn in het consolideren van wat wij
veroveren. Dat geldt niet alleen voor de erotiek, maar voor alle expansie, die men
wenst. Aggressiviteit is niets anders dan angst- en lustvol rekening houden met de
mogelijkheid dat iemand onze expansie in de weg treedt. Wat zijn er niet een
distributiebonnen, Waffenscheine enzovoort veroverd, gestolen of vervalst, zonder
dat de reële kans bestond ze te gebruiken, maar in de meesleurende vaart van deze
verboden expansie.
In dit geval is Hermann ongevaarlijk gebleken en bleek hij even bang voor mij als
ik voor hem. Ik had geen moeite, hem bereid te vinden ons te helpen de gevolgen
van een val van het bezettingsleger, die furieuze politieke commandanten van plan
waren desastreus te maken, te voorkomen, maar het had voeten in de aarde, hem
ervan te overtuigen dat ik geen provocateur was. Ik vond het begrijpelijk, maar toch
onplezierig, dat mijn betrouwbaarheid dus geen ontwijfelbare zaak was. Wij kwamen
overeen, dat Hermann een zin zou zeggen en dat ik zorg dragen zou dat deze zin
de volgende dag voor de londense radio, duitse uitzending, herhaald zou worden;
dan was hij bereid om met het overleg te beginnen. Hij zei na enig denken: Wir
haben eine neue Sendung Bohnenkaffee erhalten. Ik prentte dit in mijn
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hoofd en zocht onze BBO-agent op. Ben begreep het belang van de zaak en ging
direct aan het werk. De volgende avond luisterde ik tegen 10 uur met intense
spanning naar Londen. Ik had een klein, gedropt ontvangertje, met droge batterijen.
Toen het tien uur was, kwamen de nieuwsberichten in het duits en vóór alles: Zuerst
eine Sondermeldung, wir haben eine neue Sendung Bohnenkaffee erhalten, ich
wiederhohle, wir haben, enz. Ik heb mij geloof ik niet vaak zo gelukkig gevoeld in
de oorlog. Ik ontmoette Hermann de volgende ochtend al vroeg. Hij schudde mijn
ene hand tussen zijn beide enorme handen; dat bleef nadien zijn gewoonte als wij
elkaar begroetten. ‘Nu gaan wij aan 't werk’, zei hij. ‘Nu ben ik er gerust op. Wat
kunnen we doen?’
Ik moet zeggen dat wij veel overlegd hebben, dat hij veel heen en weer gereden
heeft, dat hij mij een houten dummy heeft laten zien van een valse springlading, die
geplaatst zou worden en dat hij mij op een gegeven ogenblik verzekerde: je kunt
gerust zijn, Charles, de boel gaat niet omhoog. Ik heb dat aan de generaal bericht
en ik bezit nòg het antwoord dat ik daarop van zijn sectie V kreeg: ‘Op praatjes van
zulke Duitsers kun je helemaal niet aan, U bent veel te optimistisch.’ Ik bezit ook
nog een afschrift van mijn in overleg met de staf geschreven antwoord, dat neerkwam
op: wacht dan maar af en let op.
Ik ontmoette Hermann nu bijna dagelijks, altijd bij David en sprak veel met hem.
Ik leerde dat hij geen opschepper was, maar een realist en ik geloofde er zeker van
te kunnen zijn, dat zijn werk voor ons serieus was. Hij wilde geen geld hebben en
hij rookte niet en drenk weinig, zodat ik met de sigaren en jenever, waarmee wij
veel werkten, niet bij hem hoefde aankomen. Dat was ook wel niet nodig, maar ik
was toch begerig, hem goed te doen. Ik vond tenslotte uit dat mijn Duitser, een
boom van een vent, gek op chocola was en stopte hem daarmee vol. Alle 24 hour
rations die voor het uur U gereserveerd lagen, werden geopend en de chocola er
uitgehaald, bovendien verzocht ik Engeland, om het bij de droppings mee in de
containers te stoppen, wat gebeurde. Engeland heeft meer resultaat gehad van
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deze geparachuteerde chocola dan van de meeste gedropte springstoffen. Ik kon
niet anders meer doen dan hem elke dag treffen en hem geen ogenblik de kans te
geven te denken dat het belang van zijn waakzaamheid verminderd zou zijn.
Hermann bleek ook in staat andere dingen voor ons te doen, hij saboteerde b.v.
de Streifendiensten en de Feldgendarmerie door ze weinig benzine te geven, maar
sterker, er was een pomp met verkeerde benzine, die een motor na een of twee km
gegarandeerd deed stilstaan, waaruit hij op strategische ogenblikken liet tanken.
Dat was allemaal wel aardig, maar de waterwerken! Toen het tegen het laatst begon
te lopen, wenste H., de DC van het zuidelijk district, eigenlijk een aanval op de
sluizen te doen om die in bezit te houden. Wij vonden het, na overleg met Hermann,
niet goed. Toen er tenslotte gecapituleerd was, bleken de waterwerken gespaard.
Nou moet ik zeggen dat ik na de bevrijding een filmpje gezien heb, waarin gespeeld
werd, hoe men bruggen placht te redden met misleiding van de wacht en met injecties
in de kabels naar de ladingen, met vloeistoffen die het koper daarin aantastten; en
meer dergelijke stoute stukken. Ik weet alleen dat ik een KP-hoofdman, die in dat
filmpje een belangrijke rol speelde, in het verzet kende als een ijdele leugenaar die
grote plannen met zichzelf had voor na de oorlog. Het kan niettemin zijn, dat er van
meer dan één kant gewerkt is aan het redden van de waterwerken. Wij waren
dermate tevreden met de volbrachte opdracht, dat wij er niet aan dachten om nu
meteen ieders aandeel daarin te laten vaststellen, wat misschien dom was. Ik ben
er pas weer over gaan denken toen David en Luïse, die trouwden, genaturaliseerd
moesten worden en toen ik met zorgen over Hermann zat. Deze kwam natuurlijk in
een POW-kamp. Onze waarnemende chef-staf, die alles van zijn medewerking wist,
heeft hem er in een onbezonnen bui uitgehaald, eenvoudig door met een van onze
Italiaanse auto's de Canadese wacht te passeren, Hermann op te zoeken, in de
auto te stoppen en met hem weg te rijden. Een strenge bewaking kan men dat niet
noemen. De
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lieutenant-colonel Dobson, de chef van de Special Force, waarmee wij onze
radioverbindingen hadden, ried mij aan hem weer in te leveren, dan zou hij de
vrijlating regelmatiger kunnen verzorgen. Dat leek mij wel wijs en zo is geschied.
Hij is snel vrijgelaten, maar op een manier die geen opzien onder de andere
krijgsgevangenen kon baren. Ik heb, toen hij goed en wel weer in zijn vaderland zat
en mij liet weten dat hij met de zijnen op een houtje beet en van de kou verrekte,
contact gezocht met de generaal. Ik wilde graag dat deze zijn woord maar even
gestand zou doen. Die allereerste jaren waren in Duitsland inderdaad miserabel en
Hermann had wel recht op enige steun, die ik met een klein deel van de veertig
mille die de generaal gegarandeerd had, kon bekostigen. De generaal heeft nimmer
taal of teken laten horen. Ik heb hem geschreven en weer geschreven, ik heb hem
getelegrafeerd of ik hem kon spreken. Ik heb de zaak bij de secretaris van het kabinet
voor algemene oorlogvoering voorgelegd, maar niemand kon maken dat ik antwoord
van de generaal kreeg. Daarop heb ik een amerikaanse vrouw van hollandse
oorsprong, een nicht van mijn vrouw, volledig ingelicht en die heeft gedurende twee
à drie jaren, de moeilijkste jaren, elke maand een pak naar Hermann gestuurd over
Bremen: nylons, koffie, vet, suiker en... chocola. Met de hulp van een nederlandse
officier bij de industriële opsporingsdienst, of hoe die dienst heette die onze gestolen
fabrieksinstallaties terughaalde, kreeg Hermann een paar keer spek, roggebroden
en koffie. Als ik bedenk dat de amerikaanse pakketten anders voor ons geweest
waren, dan wil een en ander zeggen, dat de generaal aan mij een bedrag van, laat
ik zeggen, tweeduizend gulden schuldig is. Dat is nog maar een schijntje van de
veertig mille, waarmee ik hem had kunnen flessen, als ik Hermann ertoe had kunnen
brengen het geld te eisen. De kleine generaal staat dus altijd nog bij mij in het krijt,
maar het is nog voor wat meer dan voor dat verrotte geld.
Ik werd ongeveer in 1948 door de autoriteiten in A. uitgenodigd, een plechtigheid
bij te wonen, waar de Koningin onderscheidingen zou uitreiken. Onze generaal werd
er tot ridder ge-
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slagen en naast hem een man onder wiens beleid de genie van de BS geweest
was. Ik luisterde met aandacht hoe in de mutatie van deze laatste nieuwe ridder
opgesomd werd dat hij zo dapper enige uitermate belangrijke waterbouwkundige
werken voor het vaderland had weten te bewaren. Daarna ging ik de generaal
feliciteren. De nieuwe ridder keek wat verneukt toen hij mij zag Ik zei: ‘Generaal, u
kunt zich voorstellen dat ik met belangstelling naar de mutatie van dinges, hier naast
u, geluisterd heb. U weet waarom. Hoor ik nog iets van u? Ik heb u geschreven en
getelegrafeerd en nooit antwoord gekregen.’ O nee, ik zou beslist van hem horen.
Ja, ja, dat was in behandeling. En ach, ik was in een bui van verzoening, want het
was mooi weer en het was daar een prachtig groot grasgroen sportveld en ik dacht
eigenlijk wel met vertedering aan de meeslepende collaboratie waarin al deze
mensen in de rij op het gras staande, afzonderlijk of tezamen hun leven ingezet
hadden tegen de vijand. Maar ik, heb natuurlijk niets meer gehoord.
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Hoofdstuk XI
Ik had een verwijderd familielid, dat ik oom noemde, dat de zaak van Duitsland met
hart en ziel was toegedaan, al in de eerste wereldoorlog. De man was zelfs
Rijksduitser geworden. Na het uitbreken van de oorlog hadden wij hem niet meer
gezien. Hij was nu zg. inspecteur van het duitse Rode Kruis, maar wij vermoedden
wel iets van de werkelijke bezigheden die achter deze vermomming schuilgingen.
Uit de verslagen van de Parlementaire Enquête Commissie heb ik nu geleerd dat
hij al jaren voor de oorlog een medewerker van ‘Onkel’ was, de grote man van de
duitse contraspionnage in Wassenaar. Nu had ik door ‘Klaproos’ ontdekt dat Onkel
zijn hoofdkwartier in Glanerbrug had opgeslagen. Hij leidde daar de Geheime
Feldgendarmerie. Ik ontving veel berichten over hem en ik kende hun telefonische
codetaal vrij goed. Daarvan herinner ik mij Flanel (Glanerbrug) en Meldekopf (naam
voor Utrecht). Ik wist ook dat Onkel een medewerker bij Tiel liet crossen over de
rivier, een man die handeldrijvend moest blijven zwerven langs de westzijde van
de rivieren om plus minus bij Maastricht weer opnieuw te crossen, met militaire
inlichtingen dan. Dat alles wist ik, maar ik wist niet, dat mijn familielid daarmee te
maken had. Die zocht ik in Amsterdam op, in zijn huis aan de Zuider Amstellaan,
omdat ik wilde proberen uit te vinden of hij bereid en in staat zou zijn iets te doen
voor een broer van mij en Cor?, beiden gearresteerd. Ik nam aan dat dit bezoek
geen kwaad kon, zelfs al zou hij weten hoezeer ik zelf gezocht werd. Dit was namelijk
een man die geen gemene streken zou uithalen, al had Vrij Nederland hem als zeer
gevaarlijk gesignaleerd. Mijn moeder had altijd een zwak voor hem
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gehad, al betreurde zij nu dat hij zover afgedwaald was, en zij had het goede gevoel.
Ik wilde eigenlijk ook wel eens zien hoe het met hem stond. Ik liet K. die een van
de auto's met de letters ‘Corps Consulair’ en Italiaanse papieren bestuurde, met
telkens warmgedraaide motor in de buurt staan en ging op het huis af. K. was weer
een broer van Cor en wilde ook niets liever dan dat ik wat zou kunnen bereiken.
Mijn oom woonde boven. Zijn vrouw of vriendin deed open. Dit was de vrouw die
met hem in VN gesignaleerd stond als zeer gevaarlijk, zij zou dag en nacht gewapend
zijn. Maar ik moet zeggen dat zij mij hartelijk ontving, toen ik mijn naam mijn ware
naam! - genoemd had. Ik voelde mij schoon van binnen en prettig, eindelijk eens
gewoon te kunnen doen en geen comedie te behoeven spelen. Mijn oom had een
maagbloeding gehad en lag op een bank in de kamer te herstellen. Hij was verrast
mij te zien, niet onaangenaam verrast. Het was een merkwaardige confrontatie. Ik
kwam nu voor mijn oude persoon uit en wel ten overstaan van niet de eerste de
beste vertrouwensman van de vijand die mij zocht. Ik moet zeggen dat ik direct toen
ik hem weerzag, wist dat ik dit geheel terecht gewaagd had, dat ik dus niets gewaagd
had. Deze man zou mij beslist niet te pakken nemen. Hij wist nog niet van de
arrestatie van mijn broer, wel iets over mij, maar daarvan niet het rechte. Het
frappeerde mij dat hij ook geen bijzonderheden wenste te weten. Hij beloofde te
onderzoeken wat hij voor mijn broer en voor Cor kon doen, maar wilde graag weten
of zij voor feiten zaten waar de doodstraf op stond. Waar stond de doodstraf niet
op? Zeer zeker op wat zij gedaan hadden, maar omdat ik niet weten kon wat de
Gestapo al wist, antwoordde ik dat mij dat onbekend was. Dit loog ik dus weer.
Terecht, natuurlijk. Een formele rechtvaardigingspoging was gezocht en overbodig,
liegen was mijn goede recht. De opvatting, dat ik het niet kon weten omdat ik niet
wist wat de Gestapo al wist, was tenminste te verdedigen; maar het was mijn
opvatting helemaal niet, dat is het zwakke erin, ik loog zonder omwegen. En dat ik
in mijn strijd om morele hoogheid tot rechtvaardiging promoveerde wat niet meer
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dan een verontschuldiging was, was eigenlijk het zwakste erin.
Wij kregen het toen over de oorlog. Mijn oom was er volstrekt van overtuigd dat
zijn Führer nog geheime wapens achter de hand had. Ik ben er nu van overtuigd,
dat hij weet had van de racket-wapens en misschien zelfs iets van een atoomwapen.
Hij wond zich erg op, daar op zijn bank, hij wilde mij wel een en ander toegeven van
de schanddaden der Gestapo (‘Ja, de een slaat- en de ander niet, is dat niet bij elk
volk zo? Er zijn beslist Sipo-mensen die nooit een gevangene zullen aanraken’, zei
hij), maar hij somde meteen een reeks misdaden jegens de menselijkheid op, door
Britten en terroristen bedreven. Zijn vrouw trachtte zonder succes hem te kalmeren.
Hij riep uit, dat het oeheime wapen nu wel gauw geprobeerd zou worden, tegen
Engeland, en dat dat het einde van de oorlog zou betekenen. Daarop sprak hij weer
over mijn positie. Hij zei: ‘Ik hoef niet van jou te horen, wat ze precies tegen je
hebben, zodra ik weer helemaal beter ben, hoor ik dat in Gr. op de Dienststelle wel,
als ik het weten wil. Maar ik wil je een kans geven’. Ik zei dat ik eigenlijk maar het
liefst naar de andere kant gevlucht was, maar dat dat nog niet gelukt was. Waarom
ik dat zei, weet ik niet. Hij zei: ‘Wat die illegalen niet gekund hebben, kan ik
misschien. Hier moet je volstrekt over zwijgen. Wat je ook uitgevreten hebt, het zal
je gepardonneerd worden als je er iets voor wilt doen’. Ik was er heet belust op, te
weten wat de goede daad zou zijn waardoor ik mijn pardon zou kunnen verdienen,
maar ik liet dat niet merken. Ik vroeg aarzelend of ik mijn woning en mijn huisraad,
of wij onze kleren en ons zilver ook allemaal terug zouden krijgen. Nu ja, dat wist
hij niet, wie weet waar dat goed zat, daar was over te praten, ik moest tevreden zijn
dat ik althans mijn kop kon redden. Dat vond ik dan ook wel. Nu, ik moest er maar
eens over denken en terugkomen als ik ja wilde zeggen. ‘Maar niet te lang wachten,
want dan zou de oorlog voorbij kunnen zijn zonder dat jij je pardon verdiend hebt.
Je kunt hier rustig weer komen, je zult hier veilig zijn. En ik zal zien wat ik doen kan
voor je broer en voor die ander’.
Ik beloofde er over na te denken en ik ging heen. De vrouw
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liet mij uit en zij verraste mij zeer toen zij zei: ‘Ik heb wel wat van je begrepen. Je
bent vast geen gewone onderduiker. Luister eens, hij ziet het veel te optimistisch,
het gaat de verkeerde kant met ons uit. Kun jij niet voor papieren voor hem zorgen,
opdat ik hem ergens kan opbergen als het omslaat? O, ik zou niet willen dat ze hem
te pakken kregen en ik ben er toch zo bang voor. Persoonsbewijzen, paspoort, wat
dan ook, ik zal je onze foto's geven. Alsjeblieft, maak papieren in orde’. Ik antwoordde
dat het me speet, maar dat ik niets met valse papieren te maken had.
Er zijn, als ik dit verhaal schrijf, zeven jaren verstreken. Daarom voel ik geen
bezwaar, het neer te schrijven. Ik heb de Zuider Amstellaan niet meer bezocht. Wat
mijn oom gedaan heeft, weet ik niet. Van de twee voor wie ik kwam, is de een levend
uit het kamp gekomen, de ander vond de dood. Het kan best zijn dat hij niets voor
ze gedaan heeft. Ik heb zijn aanbod van pardon in verband gebracht met de dienst
van Onkel en terecht, weet ik wel zeker, nu ik de verslagen van de PEC gelezen
heb. Mijn oom wordt daarin als een gevaarlijke duitse agent genoemd; tot mijn
verbazing is hij niet gehoord. Hij leefde toen nog wel, in gevangenschap. Dat weet
ik van de familie. Ik heb nimmer ambtelijk geïnformeerd en nooit voelde ik mij
verplicht, de jongens van Einthoven en Sanders, van de fameuze NVD, uit mijzelf
inlichtingen te brengen over de merkwaardige confrontatie, die ik begin '45 had met
een vijand met wie ik niet alleen door banden van het bloed, maar ook door een
onbegrijpelijke en niet goed te praten sympathie verbonden ben.
Ik ga verder in deze, mijn, bekentenis: ik heb zelfs in de oorlog onze fameuze
inlichtingendienst die ik met veel wetenswaardigs gediend heb, dit gesprek met mijn
oom onthouden. Hij was immers al gesignaleerd! Hier bleef ik nu maar eens buiten.
Daar staat tegenover, dat ik later, toen zijn dochter mij schreef of ik niet iets voor
zijn vrijlating kon doen, niets gedaan heb, haar zelfs niet geantwoord. En hier stel
ik weer tegenover, dat ik het contact, in de oorlog met hem opgenomen ten behoeve
van het leven van twee mannen, weer verbroken heb,
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dat ik met hem geen spel in een spel begonnen ben en deze eventuele kans met
een zeer bezorgd hart heb laten lopen, omdat de valsheid mij te onverteerbaar zou
worden.
Het was leerrijk, te zien hoeveel mensen om je heen op de waarheid balanceerden.
In een gezelschap waar men niet bekend was, kon men meestal enkel al door te
blijven zwijgen als het over de oorlog ging, grote onrust zaaien. Ik deed het dikwijls.
Ik heb een rechter meegemaakt, die mij niet goed kende en die een grap over Hitler
begon te vertellen. Ik vond deze toevallig niet geestig, dus ik lachte niet. Toen zei
hij dat het goed ging met de oorlog, waarop ik zweeg. Hij keek mij onderzoekend
aan en waarachtig, daar werd hij al peinzend: ja, ja, maar wie zegt of wij door de
Engelsen wel goed ingelicht werden? Deze windbuil was alleen verachtelijk. Maar
ik kende twee Duitsers die ik op werkelijk tragische wijze met de waarheid heb zien
onderhandelen. Al jarenlang werkten zij in mijn stad, en hoe! Het geld voor hun
naturalisatie hadden zij al gestort. Ik maakte mee hoe zij zich in het begin van de
oorlog ongelukkig weer min of meer aansloten aan het volk van afkomst en zich
daar aan het einde van de oorlog weer evenver van trachtten te distanciëren. Nu
waren dit beiden mensen van een normale fatsoenlijkheid, maar twee keer binnen
één oorlog leek de historie een andere voortzetting te zullen krijgen dan die, waar
zij zich met al hun vlijt op gericht hadden. Zij zijn nu beiden dood. Zij werden
beurtelings door de waarheid afgestoten en aangetrokken, zij waren menselijk en
ik gedenk hen niet zonder sympathie.
Maar ik weet niet of Blodau ook al dood is, zo nee, dan kunnen we van hem nog
van alles verwachten, hetzij in het oostduitse politieleger, hetzij in de nieuwe
westduitse Feldgendarmerie, het hangt er maar van af waar hij terechtgekomen is.
Blodau was Spiess bij de Feldgendarmerie aan de C.-singel en probeerde zich in
December en Januari over te geven aan de ondergrondse strijdkrachten; ik kreeg
tot drie keer toe bericht van zijn pogingen om contact te krijgen. De arme had toch
zulke gewetensbezwaren tegen het regiem, hij zou het pak wel graag uittrekken
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als iemand hem maar op een veilig adres verstoppen wilde en als de ondergrondse
maar voor zijn leven wilde instaan. Maar Blodau had overal pech, niemand kon hem
verder brengen dan bij een eerste gesprek. Want ik zag Blodau toevallig wel eens
in het bureau van de Feldgendarmerie als ik een papier moest halen en
hoogmoediger, typischer duitse rotzak liep daar niet rond dan Blodau. Bovendien
luidde de informatie via Hermann, dat de Spiess zich in Augustus '44 nog beroemd
had op het eigenhandig umiegen van Nederlanders. Zo bleef Blodau de Spiess die
zich maar niet overgeven kon. Als Bandinelli nederig op zijn stempel stond te wachten
en Blodau zich als een stoterse haan door het tuig van requestranten van allerlei
soort heen begaf, moest de eerste wel eens oppassen dat zich door zijn aangepaste
houding van geïmponeerdheid niet te duidelijk amusement mengde.
Ik neem aan dat ik voornamelijk op de bevrijding gewacht heb om mij te zuiveren
van een dubbelzijdigheid die mij ondraaglijk geworden was. De voldaanheid het te
hebben kunnen volhouden en veel vijanden te overleven was, voelde ik, niet
voldoende om na de oorlog op te blijven teren. Ik wist dat mijn leven van vroeger
even onherroepelijk voorbij was, als het voorbij geweest zou zijn door de dood. Toen
het einde duidelijk ging naderen, begon ik al aan de purge te werken als iets van
een eigen en nieuwe waarde, dat voor het verlies in de plaats kwam. Ik overtuigde
onze mensen ervan dat wij, mochten wij de bevrijding overleven, zoveel wij konden
tegelijk en radicaal onze illegaliteit moesten beëindigen. Ik beloofde iedereen dat
ik drie weken na de bevrijding weer naar huis zou gaan en mijn gewone werk
hervatten en dat dit niet precies doorgegaan is, komt doordat ik snel na de oorlog
wat vacantie nodig had, maar de illegaliteit was ik meteen uit. Later werd ik nog een
poosje districtsvoorzitter van een oud-illegale gemeenschap, maar dat bracht de
teleurstelling die te verwachten was.
Het einde van de oorlog was voor ons allen een lang verbeid démasqué. Ik
herinner mij dat de Canadezen de stad binnen-
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gerukt waren en dat Rob en ik ons in een ‘italiaanse’ auto over een singel spoedden.
Ik weet nog de plaats waar ik opeens met gierend gerem stopte en zei: laten we
ons nu eens aan elkaar voorstellen, wie ben jij en hoe heet jij eigenlijk? Dit was het
eerste vermaak na de oorlog: mannen die zich van Vredenburg lieten noemen
heetten Vis en die wij Snoek noemden bv. van Vredenburg. Het eerste en het tweede
canadese leger hadden toen al dagen aan de grenzen van ons gewest gestaan.
Wij hadden op alles gerekend, maar tot vechten is het niet gekomen. Op een avond
om 10 uur zei mijn kleine grijze ontvangertje dat de Duitsers aan het capituleren
waren. Wij van ons stafkwartier gingen de straat op, maar de Duitsers waren
verbitterd en schoten. De volgende ochtend patrouilleerden de duitse soldaten
grimmig door de stad om op te treden tegen de burgers die al beginnen wilden
vlaggen uit te steken.
Ik zie nu dat wat ik toen deed, enerzijds een reactie was op deze bevrijding: ons
althans nog wat te veroveren. Anderzijds sproot het voort uit de behoefte tot purge,
de begeerte om mijn ware gelaat te tonen. Om acht uur 's morgens gingen Rob en
ik naar de duitse Beauftragte aan de Maliebaan, met de oranje balken van onze
BS-rang op de revers, om zijn gebouw over te nemen voor de staf van het gewest.
De deur werd geopend door een knaap van de Hitlerjugend. Hij stond wijdbeens
voor ons, met de hand aan de geopende deur, en begon bijna schokkend te sidderen,
toen hij zich bewust werd van ons vreemde voorkomen. Ik kreeg een rot gevoel
voor deze jongen, voor dit kind, die het verliezen van een oorlog zo van nabij moest
meemaken. Wij stapten langs hem heen naar binnen en ik zei hem vriendelijk dat
ik de Beauftragte moest spreken, en wel meteen. Het was het gebouw Maliebaan
13, een zeer royaal en gezond huis dat wij bestemd hadden voor de gewestelijke
staven Strijdend Gedeelte en Niet Strijdend Gedeelte samen. Ik had gedacht dat
gezamenlijke huisvesting bevorderlijk zou zijn voor een vreedzame liquidatie van
beide illegale groepen en meende mijn speciale opdracht van de generaal aldus
tot. een goed einde te kunnen brengen.

J.B. Charles, Volg het spoor terug

150
De Beauftragte zat te ontbijten met zijn mensen, maar stond op en ontving ons in
een prachtige kamer. Later trokken daar onze beide commandanten samen in. Hij
heette Bruno Müller Reinert, hij was een grof gebouwde, zware Dunkelgermaner,
hij stond als een volmaakt SS-officier bekend, hij was niet minder dan
Oberreichsleiter. Hij stond donker en massief voor ons, ik moet zeggen uiterlijk
volmaakt onbewogen en doende alsof hij de merkwaardige streepjes oranje laken
op onze revers niet opmerkte, vroeg hij wie wij waren en wat wij wensten. Ik had
wel even een vreemd gevoel gehad toen de deur dichtging en wij binnen en naar
deze kamer geleid waren, maar het was volstrekt ondenkbaar dat de Oberreichsleiter
ons meteen ontvangen zou hebben, en nog wel onder zijn Frühstück, als er niet
iets aan de gang was dat alle waarden omverwierp.
Daarom antwoordde ik hem rustig, dat ik de vertegenwoordiger van de ‘Terroristen’
was. Ik bezigde voordat ik het kon veranderen, een kwalificatie, die wij zelf nooit
zouden gebruiken, die een van de vijand was. Die de vijand verkoos, omdat in het
woord zelf al haast een legitimatie lag voor hun moorddadige vijandschap. Hij mocht
zich afvragen of ik zijn terminologie uit beleefdheid bezigde of om hem te prikkelen.
Hij koos natuurlijk het laatste. Ik vervolgde dat ik de plaatsvervangend gewestelijk
commandant was en dat hij wel evenals wij de radio gehoord zou hebben, dat het
uit was en dat wij wel even van hem wilden vernemen wat de duitse generaals
precies met hun geallieerde collega's overeengekomen waren en wat met name de
troepen en de duitse burgers in dit gewest precies van plan waren. Hij antwoordde
koud dat hij niet begreep waar ik het over had en dat hij zijnerzijds geen radio
gehoord had, noch ook een mededeling van generaal Blaskowitz had ontvangen
dat er iets ‘uit’ was.
Daar stonden wij. De man vroeg ons nog niet: wat bedoel je met ‘terroristen’,
maar ik voelde dat hij bij zichzelf aan het overleggen was wat hij doen zou. Ik zei:
We zijn dus nog even te vroeg. Ik kan het billijken dat u formeel bericht moet hebben
van uw kant voor u met ons spreken kunt. Ik ga nu dus weer
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weg en kom terug. Hij zei: Ik kan u arresteren. Ik zei: Als u dat van plan was, had
u het al gedaan, maar hoe onverstandig zou dat geweest zijn. U zou op 't allerlaatst,
laten we zeggen in de laatste twee uren van uw vierjarige bezetting, nog iets
wreveligs doen waar wij allemaal last van zouden krijgen.
Toen zei de man: Ga zitten, wat is nu eigenlijk de bedoeling? Ik zei hem, dat ik
hem kwam inlichten over wat wij zouden gaan doen, dat namelijk onze
arrestatieploegen systematisch zouden beginnen de landverraders, collaborateurs
en anderszins verdachte personen op te halen, dat die op een bepaalde wijze zouden
worden opgeborgen, dat in afwachting van het nederlandse Militair Gezag de
bestuurstaken door ons zouden worden waargenomen. Wij vertelden hem dat dat
Militair Gezag wel niet zo lang na de soldaten zou binnenkomen, maar dat de
tussenfase een precair karakter zou kunnen hebben. Voor de orde. Wij zouden
bijltjesdag voorkomen, wat gingen zij doen?
Hij vond het gesprek geenszins onredelijk meer en begon nu te zeggen dat de
discipline waarin het volk gedurende de nacht en deze ochtend na het hem zg.
onbekende bericht op de komende dingen wachtte, hem bijzonder imponeerde. Hij
zei dat hij (wannéér hij dan bericht kreeg!) alles doen zou om moeilijkheden te
voorkomen en hij rekende daarbij ook op ons. Dat was eigenlijk het zakelijke deel
van het gesprek, meer hadden wij elkaar nog niet te zeggen. Maar toen wilde de
massieve Oberreichsleiter opeens dat we nog bleven. Wij gingen er weer bij zitten.
Hij zweeg. Wij keken hem verwachtend aan. Eindelijk zei hij: Indien u hier gekomen
was om zich met onze nederlaag te amuseren, als ik dat gevoel gehad had, zou
dat u bezuurd zijn. Komt u hier eigenlijk niet omdat wij aan onze kant en jullie, de
verzetsmensen, elkaar ergens beter verstaan dan wij allebei die middelmatige,
bange en karakterloze massa hier verstaan?
Dit was wel verrassend. Ik antwoordde hem, dat het verzet een exponent was
van het hele volk minus de verraders, maar hij lachte schamper. Vergist u zich niet
in dat tuig, zei hij, als u straks in onze papieren neust, zult u zien hoevelen buiten
de
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nsb-ers met ons aangename betrekkingen onderhielden. Misschien gaan we de
boel meteen maar verbranden, al verdienen ze het niet. Maar wij, wij hadden elkaar
eerder moeten ontmoeten! Nou gaan we samen naar de hel. Jullie ook!
Wij vonden later niet veel papier meer, zij zijn flink aan het verbranden geweest,
niets dat belangrijker was dan zijn telefoonlijstje. Het nummer van die dokter, over
wie ik het hiervoor gehad heb, stond er in, tussen haakjes!
Ik vertelde hem dat hij niet wijs was en dat wij nu Vrede zouden krijgen, enzovoort.
Hij zei dat de Führer óók vrede gewild had en niets anders.
Het is natuurlijk dwaas, maar ik ben een gemakkelijk provoceerbaar man als het
om bepaalde vraagstukken gaat en wij hebben ongeveer een uur zitten debatteren,
terwijl de bevolking met al haar onderduikers in nauwelijks onderdrukte opwinding
op de straat begon te komen. Tenslotte stond de Oberreichsleiter op en haalde uit
zijn kast twee exemplaren van een klein boekje. ‘Hier blijf ik bij’, zei hij, ‘en nu mogen
de Canadezen mij morgen doodschieten, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.’
Hij rukte een pen uit zijn zak, schreef iets op het titelblad en duwde mij iets in de
handen. ‘Neem dat alstublieft aan’, zei hij, ‘een herinnering. Ons soort mensen had
elkaar eerder moeten ontmoeten’.
‘Godverdomme’, zei ik in het Nederlands, ‘ons soort heb jullie bijna uitgeroeid!’
Het gesprek was uit.
Müller Reinert maakte zich weer massief en zei ‘Sonst noch etwas?’ Ik zei: ‘Ja,
wij kwamen ook om het huis. Hier komt de gewestelijke staf van de terroristen in’.
‘Als wij er uit zijn dan’, grijnsde hij, ‘en ik moet herhalen, zover is het nog niet’. Ik
vroeg hem mij direct te berichten wanneer het ogenblik er was, waarop hij het bericht
van de capitulatie kreeg. Waar kan ik dat doen, vroeg hij onmiddellijk en wie bent
u precies? Op datzelfde ogenblik dacht ik, nu is de oorlog voorbij. Dit loopt
waarschijnlijk niet fout meer, maar fout of goed, de oorlog is hiermee voorbij. Ik wist
dat ik een antwoord geven moest, hoe gek het ook was, met de bevrijdingslegers
nog op 30 km van
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onze stad vandaan, en nog niet in opmars. Maar ik had de indruk dat deze man,
een grof besnaarde Germaan, met al zijn misdadigheid en intellectuele on-integriteit,
een plomp gevoel voor Treue zou hebben en mij nu niet nemen zou omdat hij zijn
tragiek op het allerlaatst wel ‘mooi’ zou willen houden. Anderzijds dacht ik snel dat
ik het adres dat ik prijsgeven wilde, nog gauw schoon kon maken en er alleen kon
gaan zitten. Ik gaf hem een adres van ons stafkwartier I, twee kamers boven een
sigarenwinkel op een hoek midden in de stad.
Een Oberreichsleiter had zo een dag voor de bevrijding mijn adres, maar als mijn
naam gaf ik alleen nog maar ‘Charles’ op. Hij herhaalde ‘Charles’ en vroeg niets
meer, maar beloofde mij bericht te zullen geven, wanneer wij verder konden spreken.
Hierop vroeg ik het huis te mogen zien. Hij keek wat gek, maar leidde ons zelf over
de begane grond. In een grote kamer achter de hall zaten nog mensen te eten,
onder wie zes of zeven officieren. Zij zwegen op slag en stonden op toen wij
binnenkwamen. De Hitlerjongen was daar ook. Ik keek rond alsof ik alles opnam
en ik zei een paar keer zoiets als: zorgt u vooral dat deze meubels er niet uitgaan
en dat deze kleden zo blijven. Hij antwoordde daar niet op. Wij lieten het bij die
benedenverdieping en gingen heen. Nu is het zeker, dacht ik, ik heb de oorlog
overleefd. Ik dacht dit niet direct, maar deze wetenschap suisde in mijn hoofd. Het
was of ik de straatstenen niet onder mijn voeten voelde. Pas na 50 meter voelde ik
dat ik wat in de hand hield: het boekje. Wij bleven staan, Rob had er ook een. Het
mijne heette Die nationalsozialistische Revolution, von der permanischen
Lebensanschauung zur nationalsozialistischen Weltanschauung. Ik kan mij nu niet
meer herinneren dat dit het thema van het laatste verweer geweest is in dat laatste
gesprek dat die massieve donkere Germaan nog als Oberreichsleiter gevoerd heeft.
Zijn opdracht luidde ‘Ueber allem steht das Volk!’ Waarschijnlijk heb ik het boekje
wat gesuprimeerd, want ik herinner me niet het teruggezien te hebben. Ik heb nu
een hele dag gezocht, want ik ben intussen twee keer verhuisd en ik heb het boekje
zojuist teruggevonden. Het is op rot papier
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gedrukt, dik en vezelig, door de tijd zeer vergeeld en het stinkt naar dode jaren. Ik
sla het open en lees: die Rassen sind keine Geisteskonstruktionen, sie sind keine
Erfindungen verirrter Hirne, sondern sie sind der klare Wille des Schöpfers, so wie
die ganze Natur der Ausdruck seines Willens ist.’ Waar heb ik dat toch pas nog
gelezen? O ja, bij dominee Malan.
Rob en ik hebben het weggegeven adres meteen schoongemaakt. Op de ene
kamer lag de vloer bedekt met gesteelde duitse handgranaten die mijn Armeniërs
in der tijd bijeengeroofd hadden. Twee koeriersters reden een paar keer en alles
was weg. Ik wachtte op wat er gebeuren kon. Zo nu en dan kwam er iemand kijken.
Op het middaguur wist ik dat alles inderdaad veilig was. De rumoeren in de stad
werden groter. Ik weet niet of het een dag later was, of soms twee, dat Alex en een
van onze meisjes weer kwamen, blijdschap uitstralend: het was allemaal waar, de
oorlog was werkelijk voorbij, de eerste Canadezen moesten al aan de rand van de
stad zijn. Daar ontstond in de verte een gejuich dat snel naderde. Wij vlogen naar
het raam en zagen de eerste bevrijders. Het was alleen nog maar één jeep. Er zat
een kapitein aan het stuur, een sergeant major met een bril op zat naast hem en
over de hele jeep heen zaten joelende meisjes. De jeep stopte, men zocht ons raam.
Een van de meisjes bracht de captain bij onze deur: hier is het. Ik haalde hem op,
Johnny James, van de 14e sectie van de Can. Fieldsecurity, de eerste soldaat die
ons bereikte. Hij was kort, had roodblond haar dat hij kort rechtopstaand droeg zoals
Hindenburg en Colijn gedaan hadden, een rozig verweerd gezicht en
porselein-blauwe ogen. ‘Have a cigaret’, zei hij. Ik schonk hem plechtig een glas
jenever in. De Virginia brandde mij in mijn keel. Hij sloeg de jenever achterover. Ik
kon eigenlijk geen woord uitbrengen. Wij waren ontroerd. Toch keek ik verward naar
dat haar. Ik dacht zo: deze bevrijder had ook uit Boertange kunnen komen of uit
Wilhelmshafen. Maar het was geen tijd om daar verder over na te denken. Ik
probeerde mijn Engels, maar iedereen verbeterde mij om zijn eigen fouten te maken.
Als die bevrijding ergens goed voor geweest is, ik heb er goed Engels door geleerd.
Wat
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waren wij blij, ja, ik geloof dat de tranen niet ophielden langzaam over mijn wangen
te lopen.
James vertelde dat hij regelrecht naar de Beauftragte gereden was om de zaken
daarmee op te nemen en dat hij toen meteen diens huis had willen inpikken voor
zijn sectie, die hem volgde, maar toen had Müller Reinert gezegd, dat het hem leed
deed, maar dat een commandant van de nederlandse terroristen zijn gebouw al
overgenomen had. Ze hadden uit de joelende menigte voor het gebouw een meisje
gevraagd om de weg te wijzen en dat had hen rechtstreeks van de Oberreichsleiter
naar ons gebracht. De Fieldsecurity eerbiedigde onze claim en zocht enige andere
huizen uit op de Maliebaan. Ik reed met James mee terug naar Müller Reinert, die
er vandoor was. Ik vond hem in het naburige huis terug, toen hij zich net in de uniform
van Feldwebel stak. Hij keek wat nijdig dat we het zagen. Hij wou een draagbaar
radiotoestelletje bij zich houden, maar bij nader inzien gaf hij het maar aan Rob.
Die kon iemand alleen al door kijken tot beter inzicht brengen. Wij brachten hem
naar het D.-plein en sloten hem daar, zonder verder een woord te wisselen, bij de
andere gevangenen achter prikkeldraad. Ik zei tegen de commandant: deze man
ziet eruit als een Feldwebel, maar hij is de Oberreichsleiter. 't Is maar dat u het weet.
De rest van de sectie was er nu ook al; pas veel later kwamen andere troepen
binnen. Wij vermengden ons die avond uiterst cordially met de Fieldsecurity. Zij
hadden drank en sigaretten en vlees en boter en ook de black lists, maar die konden
mij niets meer schelen. Ik was mijzelf weer geworden. Dacht ik. Ik was weer één
persoon. Wij oefenden ons Engels op James en Smith en Basil en loogden onze
keel met hun drank. Opeens bedacht ik dat deze bevriende soldaten eigenlijk veel
te geduldig naar ons luisterden. Opeens merkte ik dat zij ons een klein beetje
goedmoedig toegeeflijk aanzagen. Opeens besefte ik dat wij niets anders deden
dan hun vertellen hoe rot wij het gehad hadden en ik stond op en ik liep in de nacht
over de Maliebaan en de moed zonk mij in de schoenen.
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Hoe het nu met de waarheid staat, hoe moet ik dat vertellen? De einden van alle
dingen zijn bij elkaar gekomen en zij zijn daarna in nieuwe polarisaties
uiteengeweken. Enerzijds kan het onverschillig zijn hoe de absolute waarheid ten
aanzien van de dingen is.
Onze denkbeelden over de structuur van het heelal bijvoorbeeld zullen zich weer
wijzigen, hoe vaak en hoezeer zij reeds veranderd zijn. Er zal telkens weer een
nieuwe Copernicus komen en een nieuwe Einstein. Maar vast staat dat er een
waarheid in de dingen is die onaantastbaar is, waarvoor het gans onverschillig is
of Copernicus en Einstein ooit bestaan hebben, en dat aantasting daarvan of politiek
daarmede bedreven de dingen van hun waarde ontdoet.
De absolute waarheid over het waanzinnige Englandspiel bijvoorbeeld kan om
mij zus zijn of zo, zus zijn èn zo, eerst zus en dan zo zijn, zus en niet zus, zo en
niet zo zijn. Maar in het interne van de houding van een ieder die met dat spel te
maken heeft gehad, zijn het recht en de waarheid ondubbelzinnig. De suppositie
van de oud-commandant van de OD, jonkheer Six, over de historische waarheid
van het spel is, naar men in de verslagen van de parlementaire enquêtecommissie
lezen kan, de volgende: niet de Duitsers, maar de Engelsen hebben het Spiel
gespeeld. Die meenden daar grote troepeneenheden mee te kunnen binden in het
Westen, waardoor het russische front belangrijk ontlast werd. Dat zou eigenlijk niet
eens ongeoorloofd zijn. De heer Six legde mij dat een keer zo uit: als men in de
oorlog een flankstoot doet om een andere beweging te camoufleren, wetende dat
men daarbij grote verliezen zal lijden, doet men dan iets anders? Neen, misschien
niet. Volgens deze opvatting mocht men vijftig jongens trainen, uitrusten, toespreken,
uitvoerige afspraken met ze maken, ze op de schouders kloppen en veel geluk en
tot weerziens wensen, om ze dan de vliegmachine uit te werpen in de zekere dood.
Maar ik zeg dat de mieren die elkaar levend in stukken bijten, hogere wezens zijn
dan wij. En ik zeg dat het doel hetwelk men pretendeert te betrachten met dit
beestachtige verraad geen hoger doel zal
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blijken te zijn dan de integrale vervalsing van alle menselijke waardigheid.
Ik ben nog lang niet kleer met de valsheid. Ik zou er een boek over kunnen
schrijven, een ander boek dan.
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Hoofdstuk XII
In 1939 leefden er in Toronto twee mannen, die elkaar niet kenden. De een was
leraar, hij keek proefwerken na, schreef moeilijke woorden op het bord, voelde zich
een heer en was drankbestrijder. De ander was landmeter en - mat land, sta ik nu
op het punt te schrijven; wat een eigenaardig beroep. Laten wij zeggen dat hij zijn
werk deed, bij zijn vrouw sliep, min of meer tevreden was en zich ook een heer
voelde; hij was lid van de dierenbescherming. Zij kwamen tegelijk onder dienst en
toen zij tegelijk voor het lokaal kwamen, waar de keuringen plaats vonden, zeiden
zij sorry tegen elkaar, stonden zij er op de ander te laten voorgaan. Zij bleven heer,
die eerste dag, en lieten elkaar foto's zien van hun vrouwen. In 1945 waren zij
dermate veranderd dat zij zichzelf niet meer herkenden als zij voor de spiegel
stonden; d.w.z. zij herkenden allebei wel iemand, maar dat was de kapitein, die zij
nu waren. Zij waren de oceaan overgestoken en hadden Europa gedaan, niet in
een paar dagen, maar in een paar jaren, en verder ook totaal anders dan zij ooit
gedroomd hadden dat het misschien nog eens gebeuren zou.
Zij dronken de jenever, die de Nederlander meegebracht had, want hun rations
waren al op. Bill vertelde een grappige geschiedenis uit Italië. Twee verkenners
waren op een nacht tot in de periferie doorgedrongen van een dorp, waar de Duitsers
zaten. Bij een boerderij hadden zij er drie gevonden, die als tevreden dieren tegen
elkaar aan in de open lucht lagen te slapen, in een krans van lege chianti-flessen.
‘Wat hebben jullie gedaan?’ vraag ik.
‘Wij zijn er op onze tenen heengegaan en hebben twee ervan de keel afgesneden,
sir.’
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‘Waarom twee, voor de hel?!’
‘Wij hadden zo'n lol bij de gedachte aan het smoel dat die derde zou trekken, sir,
als hij de volgende ochtend wakker worden zou.’
Christ, wat een mooi verhaal. Men voelde zich lekker en schonk nog eens in. Er
kwamen twee soldaten binnen met een bevende spierwitte man. ‘Het is een duitse
soldaat, sir, die vluchtte in burgerkleren.’ ‘Have him shot en donder op.’ Het was
Mei 1945, en alle dingen werden met de dag beter.
In de hongerwinter werd door de Duitsers in de Betuwe een jongen van 17 jaar
aangehouden, die een jutezak op de nek droeg. Hij zei dat er aardappelen inzaten,
maar er kwam een klein zendapparaat tussen de aardappelen uit.
Men hield hem op de post aan de brug bij Vreeswijk gevangen totdat er een auto
van de SD uit Utrecht kwam om hem te halen. Men had zijn zakken nagevoeld,
maar hem verder niet gefouilleerd, omdat hij er met zijn blonde krullen en blauwe
ogen uitzag als een jongen van 15. De auto startte naar Utrecht, een personenauto
met maar twee man voor deze kleine jongen, een naast hem achterin, en een aan
het stuur. De zak ook voorin, naast de chauffeur. In Utrecht zou men het jongetje
wel even alles laten vertellen. Maar voordat de zijweg naar IJ. er was, nam de jongen
zijn pistool onder zijn oksel vandaan en schoot de Duitser naast hem dood. De slag
van het schot was in de kleine ruimte van de auto zo oorverdovend, dat de groene
aan het stuur bijna de macht over zijn wagen verloor. Maar hij had geen tijd om te
stoppen, want hij kreeg de mond van het pistool tegen zijn nek en de opdracht de
weg naar IJ. in te slaan. Ergens op deze weg werd hem bevolen te stoppen en toen
werd hij, bevend achter het stuur gezeten, doodgeschoten. De blonde jongen met
krullen kwam wel wat laat, maar behouden in Utrecht aan met zijn jutezak en met
het zendertje, dat gerepareerd moest worden.
In diezelfde tijd gebeurde het dat twee mannen elkaar langs de illegale CID-lijn
opbelden. Een uitgelaten stem riep: ‘Het is O.K., ik heb haar te pakken gehad! In
de M.-straat liep ze en
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er was bijna geen volk op de weg. Ik schoot haar midden voor haar kop, joh! Is 't
niet prachtig?’
‘Het is prachtig! Wel gefeliciteerd. Goed zo. Dat kreng. Die zal er geen een meer
bijláppen. Zo moeten ze 't allemaal hebben.’
‘Ja. Nou X nog.’
‘Die krijgen we ook nog wel es.’
‘Nou, saluut.’
‘Ja, saluut hoor.’
Jaren later las ik in de krant dat de vrouw terechtgestaan had voor haar verraad.
Ze reed in een wagentje, want ze was half verlamd door het schot. Ze is dus niet
dood geweest, ik wist het nog niet.
Een vrouw doodschieten is toch wel wat anders dan een man doodschieten. Het
is evenwel erger het te hebben nagelaten en daar wroeging over te houden. Toen
wij de koerierster gekidnapt hadden, die ervan verdacht werd door verraad de dood
van enkele moedige mannen op haar geweten te hebben - zij was voor ons
ondergedoken - lag een betonnen paaltje met ijzerdraad voor haar klaar bij de vaart.
Maar zij ontkende de hele nacht van het verhoor en bezwoer haar onschuld zo
waardig, dat wij zeiden: dan nog maar niet, dan nog maar verder onderzoeken.
Maar de landwacht bevrijdde haar bij toeval uit haar gevangenis op de boerderij
midden in het land. De boer werd doodgeschoten. Zij zette haar verraad voort en
beroofde daarmee nog 20 à 30 mensen van het leven. Zij verried een zender en de
zender werd gevonden, de adressen werden gevonden, waar de agenten met hun
set gewerkt hadden en ieder kreeg zijn graf, na korter of langer lijden. Zij zouden
hebben kunnen leven als wij hardnekkiger onderzocht en sneller geëxecuteerd
hadden. Zij werd na de oorlog ter dood veroordeeld. Ik sprak haar toen weer; zij zei:
zo is het goed, ik zou niet langer kunnen leven. Ik gaf haar een hand, er was geen
wrok meer, zij ging sterven. Maar zij werd begenadigd en na jaren zie ik haar
onverwacht terug, in een gevangenis, of liever, zij zag mij. En weer spraken wij met
elkaar en men kan mij geloven, weer was er geen wrok. Zij wilde nu leven. Zij hoopte
‘op jaren’ te komen en nog eens
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opnieuw als het meisje van vroeger in vrijheid te leven. Zij mag dit best lezen. Was
't beter dat zij doodgeschoten was en in de nacht besteld was in de vaart? Voor
haar nee. Nee? Voor ons, ja. Ja? Voor de dode makkers, ja. Ja? God weet het.
Dat oorlog dood en verschrikking betekent, is niet bijzonder omdat het leven angst
en dood betekent en dus is het, objectief gezien, niet van belang. Uit de litteratuur
wisten wij er alles van en niet alleen sinds Le Feu, Jahrgang 1902, A farewell to
arms enzovoort. Ik las nu bijna gelijktijdig de beste hit na Wereldoorlog II: The naked
and the dead, en Oorlog en Vrede van Tolstoj. Ik prefereer dat laatste meer dan
prachtige boek uit de vorige eeuw boven bijna alles wat ik aan romankunst gelezen
heb, wat natuurlijk niet in het nadeel van Mailer uitgelegd mag worden. Tolstoj had
o.a. het voordeel van een afstand van enige decennia tot zijn stof. Maar het verschil
tussen de romans is gering, als het gaat om de bezigheid van de mens in zijn
oorlogen. Zowel hier als daar lopen er mensen rond, die denken: ‘Nu zal het
gebeuren’ en zij doen hun best het klapperen van hun tanden te bedwingen; daar
rijden piepjonge vorstjes naar voren en zeggen bleek, terwijl zij de generaal
doordringend trachten aan te zien, dat zij overplaatsing vragen, omdat hun bataillon
vandaag in reserve gehouden wordt; zij willen vandaag ook al mee-chargeren. Op
Anopopei helpt een staff-sergeant zichzelf wat over zijn traagheid-door-angst heen,
door de nieuweling toe te bekken: ‘Ben jij kickenshit G.v.d.?’ Het betekent allemaal
hetzelfde: lust en angst, en iedereen komt op zijn manier over de laatste drempels
heen. De realiteit is overal dezelfde. De keizer rijdt driftig langs de hagen van
mijnheren, in lange onderbroeken gekleed met hoge hoeden op waar een klep aan
en een kokarde op zit, met bajonetten op de geweren, die een heel bos vormen.
De ene schrijver vertrouwt mij toe, dat Napoleon voor elke veldslag onaneerde, de
ander dat hij aan toevallen leed - als zoveel grote mannen, heet het dan: Saul, Ajax,
en Kaiser Wilhelm II. Die epilepsie en het onaneren zeggen mij veel minder dan het
feit dat men dergelijke figuren ‘grote
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mannen’ noemt. Generaal Cummings zit in zijn tent met luitenant Hearn te schaken,
voor de Toyaku-linie. Hij wil vriendjes worden met zijn lievelingsluitenant. Tussen
haakjes, de minst echte gesprekken en de minst aanvaardbare verhouding uit The
naked and the dead. Voor de lezer gebeurt dit allemaal vanavond. Tolstoj beschrijft
hoe het bloed uit de afgeschoten arm van een kanonier spuit als wijn uit een fles,
Mailer hoe de scherf van een mortiergranaat de hersenpan van Hennessey opent
als een conservenblikje. Homerus laat een held, die door de spies doorstoken wordt,
tegelijk met zijn pijn de koude voelen van het brons dat in zijn warme lichaam dringt.
Maar voor wie mensen op hun sterfbed heeft horen smeken om de dood, omdat
het carcinoom hun buik uit elkaar deed barsten, die teringlijders langzaam heeft
zien opeten door hun coccen en die het kind heeft horen schreeuwen, waarvan de
hersens in elkaar geperst werden door een poliep, kan het niet interessant zijn dat,
en hoe, de mensen in hun oorlogen sterven. De enigen, voor wie wij na een oorlog
medelijden zouden kunnen gevoelen, zijn de overlevenden. Het zijn de jongen met
krullen van het zendertje, de man die op de goedgeklede vrouw toetrad en haar in
het voorhoofd schoot, Bill en James, die nu weer voor de klas staan en land meten,
de held, die de bronzen spies in het ingewand van de andere held dreef, Croft, die
de chocolade kauwende, krijgsgevangen Jap van vlakbij door het tevreden gezicht
schoot en de Dolochows, die hun strepen willen terugverdienen, die wij met
ontsteltenis moeten blijven beschouwen.
Ik haal nog een paar boeken voor de dag, die mij vroeger al tot lering geweest
waren over de ethische normen en het fatsoen in de oorlog. De Avonturen van den
braven soldaat Schwejk, waarvan ik tot dusver alleen het eerste deel gehad heb,
in de vertaling van Van Praag. Er moeten duitse vertalingen van de volgende twee
delen bestaan, maar niemand kan ze mij geven. Het was eigenlijk een verschrikkelijk
rauw oorlogsboek, hoeveel plezier wij er indertijd ook van gehad hebben. Een geliefd
boek van H. N. Werkman, een van de weinige geheel vreedzame mensen die ik
gekend heb. Nu ik het weer lees, ergert het mij
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ook wel wat, maar het blijft het gekste boek over misdadigheid dat ik ken. De brave
soldaat Schwejk is eigenlijk een ergerlijke Tyl Uilenspiegel. De radicaal in mij zou
liever gezien hebben dat hij zijn oostenrijkse superieuren zonder veel woorden maar
vermoord had; ik kan het geleuter op zijn janboerefluitjes over de opgewekte
massacriminaliteit van de godvruchtige en vaderlandslievende Oostenrijkers eigenlijk
niet meer verteren. Zo veranderen wij dus, maar wel blijkt mij nu duidelijker dan
toen, hoe vooral dit boekje integrale verrotting aan de kaak stelt, waarvan de militaire
hysterie maar één uitloper is. Het spreekt al over concentratiekampen. Die hebben
de nazi's dus niet rechtstreeks van Chamberlain en Kitchener, zij hebben in de
tussentijd ook nog Kaiserliche und Königliche Konzentrationslager geheten. Schwejk
ziet, als hij op de kanselarij moet komen, de artistieke foto's van de duitse legers in
actie in Gallicië en Servië. Bijzonder fraai was een foto uit Servië, van een
opoehangen familie: een kleine jongen, een vader en een moeder. Natuurlijk is er
ook een soort politie aan het werk op het home front. Zij heet alleen nog geen SD,
maar zij werkt even gewetensvol voor de handhaving van orde en rust achter het
front. Eén voorbeeld, dat ons direct de Rauters en de Zondervans voor de geest
haalt: Schwejk wordt bij de provoost binnengebracht. Deze spreekt hem toe: ‘Ontuig
behandel je als ontuig. Als iemand begint te muiten, dan stoppen wij hem in een
aparte cel, dan breken wij hem al zijn ribben en dan laten wij hem liggen totdat hij
crepeert. Daar hebben wij het recht toe. Net als we dat met die slager gedaan
hebben, nietwaar Repa?’ (Repa was, wat wij nu zouden noemen, de tsjechische
landwachter-SD-Gehilfe van de provoost.)
‘Nou, die heeft ons werk verschaft’, antwoordt Repa op dromerige toon, ‘dat was
me een lichaam! Ik moest langer dan een uur trappen voor zijn ribben begonnen te
kraken en het bloed uit zijn mond liep. En hij heeft nog tien dagen geleefd. Een
echte poliep!’
Een ander boek met instructieve reportages uit de oorlog is dat van Céline, Reis
naar het einde van de nacht, dat ik in de
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vertaling van Valkhoff citeer. Dit is een van de meest aangrijpende en rauwe boeken
uit Wereldoorlog I, en de tijd daarna. Misschien is de misère bij Hasek meer verteerd,
maar echter.
De luitenant Sainte-Engence komt terug van een verkenning en is als een kind
zo blij.
‘Ik heb er twee neergesabeld!’
En hij toonde zijn sabel, ‘waarvan, ja waarlijk, het geronnen bloed de smalle groef
vulde, die daar expres voor gemaakt was’.
‘Twee lanciers!’ valt een metgezel hem bij. ‘Druk aan 't creperen! De oorlog is uit
voor hen, nou hè, Sainte-Engence! Als konijnen moeten ze leeggebloed zijn!’
Luitenant Sainte-Engence aanvaardde de hulde en complimenten van de
kameraads met bescheidenheid.
Van Céline staat vast, dat hij in de oorlog van '14-'18 zo dapper gestreden heeft
bij de dragonders, dat hij werd ‘cité à l'ordre de l'armée’ en dat hij ernstig gewond
raakte. Maar even zeker is, dat hij na de tweede wereldoorlog, als armendokter in
de banlieue van Parijs, in Clichy, zijn vrije tijd benut heeft met het schrijven van
zulke vuile fascistische stukjes, dat hij het niet moet wagen zich weer in Frankrijk
te laten zien; hij is aan het eind van de oorlog naar Denemarken uitgeweken. Nu
zegt Wim H. mij dat ik meer van Céline zou moeten weten om dit te begrijpen. Dat
kan wel, maar voorlopig is het mij onmogelijk te begrijpen hoe iemand, die zo
kotsmisselijk was van wat hij doorzag als de krijgszuchtige wauwelpraatjes en de
hysterie van militairen en de belanghebbenden bij de oorlog, zich intellectueel en
menselijk dermate heeft kunnen laten verloederen. Ik houd derhalve rekening met
de mogelijkheid dat hijzelf die Sainte-Engence geweest moet zijn; dan dankt hij mèt
zijn onderscheiding óók zijn morele vervuiling aan de oorlog; dan was zijn Reis naar
het einde van de nacht al een wilde exclamatie van de verbittering die hij gevoeld
heeft, toen hij van zichzelf duchtte, dat hij zich van de opgedane infectie wellicht
niet blijvend zou kunnen ontdoen. Als ik de hier en daar irriterende snaaksheid van
de lasterlijk-goede Schwejk daar nu naast leg, dan wil ik toch wedden, dat Hasek
gedurende de duitse koloni-
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satie van Tsjechoslowakije niet zal hebben gecollaboreerd met de vijand en
1
meegehuild met de verraders van, hoe heette de prelaat-president ook weer?
En als men in de beeldende kunst wil zien hoe de oorlog een kunstenaar die hem
moest doormaken en overleven, kan vernietigen, dan sla men enige prentenboeken
van Francisco de Goya op. De schilder eerst van de Maja's en de ontwerper van
schone gobelins maakt later wrede en satanische voorstellingen: bijna kleurloos,
haast geheel in zwart. Want de onderdrukking door de Fransen is tussenbeide
gekomen, de opstand en zijn gruwelijke onderdrukking. De Desastres de la Guerra,
waarin de schilder van de walglijkheid van moordlust-tot-in-het-perverse taferelen
maakt die zelfs het opzettelijke cynisme van deze eeuw nog niet heeft kunnen
opbrengen. Maar ondertussen heeft men mij er ook al op gewezen dat ik meer van
Goya zou moeten weten, om minder ontdaan te zijn.
‘Zorg, dat je er (ook) bij komt!’ lokken de advertenties van de Marine. Het plaatje
stelt een knappe jongen voor, met een wilskrachtige kin, die met zijn amerikaanse
helm op bezig is aan de technische verbindingsdienst. Elders op het prentje staat
de advertentie-he-man van de margarine, de ijzersterke schoenen en de betere
hoeden. Deze keer draagt hij een onderomcierspet boven zijn blijmoedige glimlach:
zover kan de vrijwilliger het óók brengen! Maar het lijkt allemaal zo verdomd precies
op de advertenties in De Telegraaf van de bezettingstijd: ‘Hang niet aan je moeders
rokken, ga met de Kriegsmarine uit knokken.’ Dat was de mof. In Frankrijk zag ik
deze zomer overal de reclameplaten van het vreemdelingenlegioen; een nobel
soldaat treedt naar voren met een takje tussen de tanden, een he man in uniform,
wat zeg ik, een héér, tous renseignements hierbinnen. Tachtigduizend van deze
heren dienden voorheen de SS, voortschrijdend in Polen en de Oekraïne, tussen
miljoenen lijken en duizend verwoeste steden, met het eikentakje dichterlijk tussen
de tanden. Nu dragen ze een tropenhelm, bijvoorbeeld

1

Monseigneur Tiso.
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in Indo-China. Wij zijn maar Nederlanders en zouden plompweg tegen onze recruten
moeten zeggen: ‘Kort en goed, knapen, jullie functie is om je te eniger tijd door het
hoofd te laten schieten of om je te laten verbranden door de zogenaamde
vlammenwerpers (waarvan principe en werking je hier o.a. uitgelegd zullen worden;
ja, wie maar wil kan hier een hoop leren); wees alleen zo goed, om voordat het
zover is enige vijanden van hun leven te beroven; de rest is er alleen maar om dit
mooier te doen lijken en het administratief juist te doen verlopen. Je kunt gaan!’
Ik wilde maar zeggen dat het wat dwaas is, er ophef van te maken als een militair
in geval van oorlog werkelijk vecht en sneuvelt, maar dat dit helemaal misplaatst is
ten aanzien van mensen, die dit handwerk bij hun beroepskeuze uitverkoren hebben.
In Mei 1940 schijnen vooral de mariniers in Rotterdam helemaal echt als soldaten
te hebben gefunctionneerd, maar is het niet wat goedkoop om ze in verhalen nu
maar te romantiseren als ‘de zwarte duivels van Rotterdam’, zoals men het doet?
Het zou meer zin hebben uit te zoeken, waarom een kwart miljoen nederlandse
soldaten niet heeft kunnen meedoen. Het is genant, dat hier voor de rampzalige
Meidagen enige malen zoveel voordrachten voor militaire onderscheidingen gedaan
zijn, als in het britse leger van de invasie aan de normandische kust af tot VE-day
toe. Ik heb het allergrootste respect voor de gesneuvelde admiraal Doorman, die
zijn plicht deed en de dood in het gezicht voer, maar laten wij niet vergeten, dat hij
het militaire zeemanschap als beroep verkozen had. De dood van deze dappere
admiraal is dus niet per se glorieuzer dan die van de schoenmaker, die zich in 1934
graag liet afkeuren voor de dienstplicht, maar ‘ik verdom het’ zei, toen de vijand
hem in 1943 wilde dwingen om aan diens versterkingen te graven, en die zich door
Duitsers en landverraders liet doodslaan. Er zijn reserve-officieren geweest, die wèl
bij de OT gespit hebben, officieren, godbetere, en ik ken er van hen, die in comité's
gezeten hebben waarin men aandrong op ‘krachtig’ optreden in ‘ons Indië’, enzovoort.
Dit is de verrotting van onze nationale
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moraal, dat men op deze brutaliteit niet amok loopt; ook dat wij kransen laten zakken
in de Java-zee, maar de familie van de schoenmaker een schijntje teruggeven voor
de leeggehaalde woning, en dat de Stichting '40-45 zich schor moet schreeuwen
en zich gek moet bedenken op nieuwe stunts om wat ondersteuning voor de familie
bij elkaar te collecteren.
Voor de oorlogsgeschiedenis van het nederlandse volk was deze keer voornamelijk
Het Verzet van grote betekenis, de illegaliteit-der-loyaliteit dan, een onderscheiding
waar ik straks op terugkom. De ‘guerilla’ was ook nog van enige betekenis, vooral
in de sectoren der inlichtingendiensten, maar het is volstrekt onwaar, wat de Minister
van Oorlog Fievez nog in 1947 schreef ter inleiding van het ‘Beknopt overzicht van
de krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht’, nl.: ‘Zij (de K.L.) verloor alles
behalve de eer, en daardoor legde zij de grondslag voor het verzet tegen de
overweldiger en voor de herrijzenis van het vrije Nederland’. Integendeel. Toen men
zijn militaire macht sneller en hulpelozer had zien afgaan dan de grootste pessimisten
hadden durven voorspellen, heeft het nederlandse volk zijri leger en de herinnering
daaraan afgeschreven; voor een belangrijk deel van het volk, ondanks de vernedering
der bezetting, niet zonder opleving van oude rancunes en spot, en toch is juist dit
deel niet het beroerdst geweest in het verzet dat later kwam. Ik heb dit nauwkeurig
waargenomen. Laten wij niet willen vergeten, dat wij direct na ons militaire échec
in Mei '40 tamelijk neutraal tegenover de Overwinnaars stonden, totdat dezen, al in
de herfst van dat jaar, begonnen hun politieke vuiligheid hier te importeren.
Dàt is het grootste nadeel van onvoldoende militair verzet, dat het intussen toch
in plaats van de individuele reacties getreden is. De Denen hadden geen leger en
bejegenden van de eerste dag af de duitse invallers met de meest koude vijandigheid.
Wij hadden wel een leger. Ons werd gesuggereerd, dat het wat te betekenen had
ook; ik heb onder meer alle afleveringen van ‘De Wacht’ kunnen doorlezen en
verbaasd gestaan van de naïveteit, de tevredenheid met zichzelf en de stijlloosheid
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van de periode van ‘Wie heeft de suiker in de erwtensoep gedaan?’ en O. en O. Er
staan flinke woorden-vooraf in van de OLZ (de ouwe lul zelf, zeiden officieren bij
ons) en de Cdt. Veldleger. Goed, dit leger verloor. Welnu, zo was de reactie van
het volk, dan maar good looser zijn en op de verdere internationale ontwikkelingen
wachten. Zo was de stemming waarin tienduizenden, die daar nooit van gedroomd
zouden hebben, bleken af te drijven naar collaboratie. Dat wij naar verhouding
zoveel meer landverraad en collaboratie kregen dan Denemarken, is mee de schuld
van het falen van ons leger en zijn leiding. Dat zal altijd zo blijven, zolang men de
drager der individuele waardigheid een militaire macht als subject geeft dat voor
hem op onrecht reageert. Zolang men zijn persoon ontmantelt door de militaire
dienst.
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Hoofdstuk XIII
Het verzet heeft zich in het algemeen niet spoedig, en maar langzaam ontwikkeld.
Vele zijn verder de misverstanden, en groot is de verwarring erdoor ontstaan, omdat
men dit verzet over één kam scheert.
Het typeert onze oorlogse en na-oorlogse regeerders, dat zij nimmer blijk gegeven
hebben de verschillende structuren der illegaliteitssoorten te kunnen onderscheiden.
Toch zijn er minstens drie in ontstaan en streven ver van elkaar verwijderde
hoofdgroepen. Over de derde, de OD, spreek ik later uitvoerig. Ik wil nu alleen
vaststellen, dat de werkelijkheid van deze OD niet overeenkomt met de kwaadwillige
caricatuur die ervan in omloop is gebracht door concurrente groepen; de leden van
de OD waren in beginsel geen heren die het gevaarlijke werk meden en zich
voornamelijk organiseerden om. voor zichzelf belangrijke posities te verzekeren in
de tijd na de bevrijding. Zo heb ik het helaas dikwijls door KP-ers horen uitleggen;
het spreekt vanzelf dat de minst belangelozen, de eerzuchtigsten onder de laatsten
(onder alle groepen waren dezen even frequent) deze leer het meest gaarne
verbreidden. De meeste OD-ers die ik gekend heb, waren qua oprechte
vaderlandsliefde, vrijheidsdrang, opofferingsgezindheid en moed geen haar minder
dan de goede KP-ers. De OD heeft echter als organisatie een eigen oorsprong en
eigen taken gehad. En er waren invloedrijke Nederlanders die, juist omdat zij
invloedrijk waren en dat wensten te blijven na de oorlog, in de OD een instrument
zagen om, naar de naam Orde Dienst, op slag van de bevrijding als het ware
conservatoir beslag te leggen op de vooroorlogse maatschappelijke orde... Zij
hebben hun kansen waargenomen. Hun aspiraties hadden
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een geheel andere bron dan het verzet, en zij werden slechts illegaal voorzover de
bezetter, die om oorlogspsychologische redenen niet kon toestaan dat men in de
bezette gebieden openlijk uitging van de veronderstelling dat Duitsland de oorlog
eens niet zou winnen, hun organisaties verbood... Deze illegalen hebben het verzet
onnoemelijk veel schade toegebracht, door erin te infiltreren en het onschadelijk te
maken op alle punten, waarop het de te conserveren orde zou kunnen aantasten,
hetgeen dus betekent: bijna overal. Zij hebben zelfs met de vijand samenspreking
gehouden als het ging om op punten van beider belang materiële zaken te behoeden,
ook als dit het verzet benadeelde; ook, ja vooral, de vijand had belang bij orde...
Voor dezulken heeft de OD een eigen bedoeling gehad. De meeste OD-ers hebben
zich echter zelden willen beperken tot de planning van hun ordedienst na de oorlog,
maar hebben zich persoonlijk ter beschikking gesteld voor de diverse taken in de
beide andere soorten illegaliteit.
Deze beide andere hoofdgroepen en hun onderscheiding zijn hier van groter
belang.
Om bij het begin te beginnen moet herinnerd worden aan een feit, dat Nederland
niet gecapituleerd heeft in Mei 1940, noch ooit later. Een staat sluit wapenstilstand
of vrede, zei ik hiervoor al, maar een krijgsmacht capituleert. Een vesting, een leger,
kan capituleren, vallen of verslagen worden, maar de oorlog duurt voort totdat de
wapenstilstand gesloten is. De duitse en landverraderlijke propaganda berustte op
het eenvoudige bedrog, dat de oorlog wèl voorbij was en dat, wat ervan overbleef,
een kwestie tussen de mof en het brits-amerikaanse kapitaal of tegen het russische
communisme was; een kwestie, waarin iedere Nederlander opnieuw, en thans
zonder de voogdij van zijn regering, partij kon kiezen.
Het is te betreuren, dat de regering in Londen dit punt niet van stonde aan en van
dag tot dag open en duidelijk gehouden heeft. Het is vaste jurisprudentie om aan
te nemen, dat de politieke criminelen ten tijde van hun hulpverlening aan de vijand
wisten dat Nederland nog met Duitsland in oorlog was,
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althans dat dit een feit van algemene bekendheid was, maar het is een constructie
die sterker had kunnen zijn als de regering dit stelselmatig, plus de strafbedreigingen
tegen deze misdrijven in het wetboek van strafrecht, dagelijks bekend had gehouden.
Het zou misschien enige duizenden die politiek niet zo sterk in hun schoenen
stonden, maar die er vooral aan ontwend raakten deze dingen precies te
onderscheiden, van ernstige misdrijven als dienstneming bij de vijand hebben kunnen
afhouden. Wij hebben dikwijls geprobeerd de andere kant aan het verstand te
brengen dat aan duidelijkheid in deze verhoudingen meer gelegen was dan aan
tachtig procent van al hetgeen wèl tot ons kwam. Met name had men het er van
stonde aan op toe moeten leggen een overloper die bij NSKK, Kriegsmarine of
Waffen SS de vijand diende in handen te krijgen, om hem voor de krijgsraad te
brengen en op spectaculaire wijze op te hangen en ons met de mededelingen
hierover door de radio en bij vlugschrift te overstromen. Het had ons nu misschien
tienduizend zware gevallen gescheeld. Wij hebben zodanige berichten klaargemaakt
voor de zender EBENEZER en er over geschreven; ook als hiervan niets de andere
kant bereikt heeft, dan had men daar zelf op deze gedachten moeten komen, als
men zich genoeg voor onze zaak geïnteresseerd had.
Maar toen dan ons leger verslagen was, de bevelhebbers gecapituleerd hadden,
de vloot uitgevaren en de regering geweken was, trad hier te lande de toestand in,
waarover wij met de Duitsers al lang geleden gecontracteerd hadden. Het bestaan
van het Landoorlogsreglement impliceerde dat rekening gehouden werd met de
toestand van door de vijand bezette gebieden, met een bevolking die niet
rechtstreeks onder de directie van haar regering kon blijven. Het is merkwaardig,
dat niet voorzien is in de kwestie, hoe die bevolking moest reageren als de bezetter
zich niet aan zijn verplichtingen zou houden.
Volgens mijn mening hielden de tussen Nederland en zijn vijand bestaande
verbintenissen op geldigheid te bezitten, van het ogenblik af, dat de laatste blijk gaf
er zich niet aan te zullen houden. Toen hij, tegen zijn bezworen internationale
verplich-
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tingen in, in ons burgerlijk bestuur ingreep in belangen vèr buiten de directe
bezettingsnoodzaak, toen hij de landverraders in hun en zijn politiek protegeerde,
joodse Nederlanders vermoorden ging, arbeiders dwong om voor hem in Duitsland
te werken en toen hij hen, die zich bij deze verkrachting van het oorlogsrecht niet
konden neerleggen, ten dode toe vervolgde. Dit begon duidelijk te worden in
September 1940, bij de uitvaardiging van de eerste zogenaamde ariërvoorschriften.
Hoewel de Hoge Raad het wijs vond om in oorlogstijd uit te spreken dat de
nederlandse reechter niet bevoegd was de eisen van de bezetter aan diens oude,
vrijwillig aangegane, verplichtingen te toetsen, meen ik zelfs dat aan de individuele
burger zoveel waarde kan worden toegekend, dat hij hoogstpersoonlijk bevoegd
was te toetsen of en in hoeverre hij gebonden bleef.
De manier waarop men verkoos zijn individuele waardigheid te handhaven hing
af van karaktereigenschappen en van wereldbeschouwing. Het beste wat ik in de
oorlog gezien heb, het grootste, was de houding van die dominee die zijn koper en
tin moest inleveren aan de vijand. Hij deed het niet. Men wilde hem nog sparen en
zei dat hij dan alleen pro forma één klein stukje zou brengen. Nee, zei hij, je maakt
er munitie van en hebt niet het recht om van mij deze hulpverlening aan de vijand
te eisen. Toen zeiden ze: teken dan dit stuk papier, stijfkop! dat je niets hebt om in
te leveren. Nee, zei hij, ik ga voor jullie niet liegen, ik denk er niet aan. En van die
vrouw die in Utrecht op de Amsterdamse straatweg werd aangehouden door een
soldaat die haar fiets eventjes zou vorderen. Zij stonden allebei aan een kant ervan
te rukken. Zij riep dat hij geen recht op haar fiets had en dat zij die bovendien nodig
had om eten voor haar kinderen te halen. Zij riep: en nou laat je onmiddellijk mijn
fiets los, lummel! Er kwam een onderofficier bij die de leiding van deze berovingspartij
had. Wij hielden ons hart vast, maar zij ontrukte hem de fiets en ging er rustig
vandoor. Het is beide van stijl beter dan veel, waarvoor militaire Willemsorden
werden uitgereikt. Maar men kan het geen illegaliteit noemen; dat heeft het ook niet
van node.
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De belangrijkste soort van illegaliteit is niet die van het gewelddadige verzet geweest,
maar die van de barmhartigheid, die van de loyaliteit met de vervolgden. Naarmate
de vijand zijn verbintenis ernstiger schond en de verdrukking zwaarder deed wegen,
groeide deze illegaliteit-der-loyaliteit. Op allerlei wijzen begon zich dit verzet te
openbaren. Papieren stalen we voornamelijk uit het ziekenhuis: dokters en
assistent-dokters zijn gek op witte jassen en nonchalant met hun colbertjasjes.
Naarmate de legale pers in handen van landverraders kwam of tot collaboratie
bereid, groeide de ondergrondse pers, dat is, op de duur, tot een fabelachtige
omvang, maar in beginsel geenszins gewelddadig. Toen de mensenvervolgingen
feller werden breidden de organisaties die zich belastten met het vervalsen van
papieren en het verzorgen van onderduikers zich uit, enzovoort. Toen de verzorging
met geld en levensmiddelen en bonnen moeilijker werd, moesten deze gehaald
worden, en men ging er toe over dit dan desnoods met het wapen in de hand te
ondernemen. Waarschijnlijk voor het eerst bij de beroving van het distributiekantoor
in Joure. Zo kwamen de overvallen, zo kreeg de illegaliteit die er oorspronkelijk een
was van barmhartigheid en loyaliteit langzamerhand enige gewapende organen.
Maar zelfs in zover deze illegaliteit militante uitlopers kreeg, bleef zij anders van
natuur dan de oudste illegaliteit, die van de guerilla.
De guerilla is altijd van geringe omvang geweest, maar er waren van het begin
af militair voelende Nederlanders, die zich niet bij de militaire nederlaag konden
neerleggen. Nu komt het merkwaardige: deze allereerste coagulaties van
verzetssentimenten vormden zich grotendeels om personen die zèlf militaristisch
en sterk nationaal voelden en in sommige gevallen zelfs bedenkelijke
semi-fascistische verledens hadden. Aankomende militairen, kadetten, oud-kolonialen
(voorzover dezen niet al nsb-er waren) NJV-ers, enzovoort. Let wel, prima mensen
in hun weerstand, maar met moverende sentimenten die ik niet kon volgen. Ik kwam
er door bijzondere omstandigheden al zeer gauw mee in aanraking en ik deed aan
enkele dingen mee, omdat mij dat nuttig voorkwam. Maar mijn eerste diefstal van
persoonsbe-
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wijzen en het in omloop brengen van de eerste door Klaas B vervalste boterbonnen
(in een suspect, door zwarte handelaren en Duitsers bezocht café aan de Kneuterdijk
in Den Haag; omdat het de eerste keer was, zal ik nog wel zo precies weten wat ik
voelde toen de ober mijn enige dagen eerder in Groningen gereedgekomen
vervalsingen aannam, en ze nauwelijks bekeek, maar mij de wisselcoupures teruggaf;
het was een rijk ogenblik) rustten op een morele verzekerdheid die ik bepaald miste
als ik, in de eerste tijd dan, aan de spionnagegrappenmakerij meedeed. Ik kon mij
namelijk wèl neerleggen bij de nederlaag van onze militairen, ik had nooit beter van
ze verwacht, ik had een hekel aan het soort en ik vond dat het rekening houden
met de mogelijkheid een oorlog te verliezen inbegrepen was bij de preparaties om
hem te voeren. Het mag als een schandelijke bekentenis voorkomen. Ik kan ter
verklaring alleen zeggen, dat ik heel goed begreep wat de bezetting door dít
vijandelijke volk, met déze daar thans overheersende politieke moraal, zou gaan
betekenen, maar dat het militaire falen op zichzelf bij mij geen enkele gevoeligheid
raakte, en dat ik beslist niet de behoefte gevoelde om met het oog op de toekomstige
geschiedenisboekjes dit geslacht en deze tijd te helpen rehabiliteren. Dit gevoel nu,
wellicht echter nergens geheel door henzelf verstaan, was een sterke drijfkracht
van de mannen die elkaar vonden in de eerste verkenningen van de guerilla. Ik heb
er zelfs geen bezwaar tegen het een edele drijfkracht te noemen, maar-dan met het
voorbehoud dat ik aan het adjectief een klassieke betekenis hecht, die voor mij geen
enkele waarde heeft; meer als iets van toch nog beteren huize dan de koloniale
koopmanswijsheid die, het moet tragisch voor hen geweest zijn, hun voormalige
grootvorst Colijn aan de dag legde in de maanden dat Duitsland werkelijk leek te
zullen winnen op alle fronten. Colijn die, had hij nog geleefd, op zijn minst gezuiverd
had moeten worden als publicist...
De illegale geest van deze eerste illegalen-van-de-guerilla was niet die van het
nederlandse volk, al is de boel op den duur wat door elkaar heengelopen. Het volk
nàm de militaire nederlaag, gelaten, wel beducht ook voor wat komen kon. Het
stelde
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weer wat vertrouwen in de bedrieglijke eerste grote redevoering van Seyss Inquart,
het stroomde in honderdduizendtallen op de nieuwe modus af, die de ‘Unie’ leek te
kunnen worden. Men vertelde elkaar met enig genoegen van de smadelijke
bejegening die de nsb-ers de eerste maanden van de militaire Duitsers ondergingen:
Wir brauchen den Verrat aber lieben die Verräter nicht, moest een hoge zelf gezegd
hebben, en men geloofde het graag.
Maar de verbinding met Engeland is nooit verbroken geweest. De allereerste
agenten en verbindingsmannen nu, witte raven, moesten de uiterste security in acht
nemen, omdat helemaal nog niet vaststond of zelfs het goede deel van de bevolking
hun aanwezigheid wel op prijs stelde. In September 1940, toen Seyss Inquart met
zijn politiek prompt al zijn woorden verloochende, werd dat anders. ‘Engeland’ was
weer reçu. Agenten werden opgeleid en geparachuteerd, die de spionnage moesten
plegen en deze met de sabotage en de terreur leiden. Als de brits-nederlandse
geheime diensten niet de langdurige nederlaag van het Nordpolspiel hadden geleden,
zou er een fikse guerilla hebben kunnen gedeien. Ondanks veel uitstekend werk,
door agents met hun handlangers hier te lande verricht, vooral na 1943, en ondanks
het feit dat de jongens die er op de een of andere manier aan werkten meer oorlog
gevoerd hebben dan de gemiddelde nederlandse kolonel, afgezien van de belangrijke
diensten die de inlichtingengroepen aan de geallieerde zaak bewezen hebben, heeft
de guerilla toch niet veel om het lijf gehad. Daarom is het een domheid, op de grens
van het misdadige, geweest, alle naar aard en personeelsbezetting zo uiteenlopende
illegaliteitsgroepen in elkaar te kneden tot die ene illegaliteit die Londen dacht beter
in de hand te kunnen houden dan de vele groepjes... Met name de illegaliteit die
haar oorsprong had in barmhartigheid en loyaliteit is door deze vermenging
onnoemelijke schade toegebracht. Als in de laatste jaren zo een illegale gegrepen
werd, onderging hij het lot van verscherpt verhoor, mishandeling, concentratiekamp
en dood niet uitsluitend tengevolge van de bestialiteit der tegenstanders,
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maar mede omdat dezen de verzorger van onderduikers niet meer konden en wilden
onderscheiden van de terrorist. Als de onderscheidingen wat zuiverder gezien waren
door Londen, en men de zedelijke moed had gehad zich van tevoren te ontdoen
van de medewerking van velen, die de verhoudingen nu niet meer zo goed kenden,
dan had men aan het volk dat men achtergelaten had allereerst volkomen duidelijk
gemaakt wat de capitulatie wel en wat zij niet betekende, het voortdurend voor ogen
gehouden waarom de oorlog met Duitsland nog in volle gang was en hoever de
rechten van de vijand van dag tot dag strekten. Men was op zijn minst verschuldigd
geweest toe te geven dat de door Londen geleide en uitgeruste franc-tireurs een
dodelijk risico namen, enerzijds, maar dan aan de andere kant óok, dat elke
burgemeester en iedere politieagent die ook maar éen stap deed tegen Joden,
onderduikers, ‘contractbrekers’ of welke andere burgerslachtoffers ook, en tegen
de illegalen der loyaliteit, die voor de vijand koper inzamelde of hem andere hulp
verleende, een even dodelijk risico liepen - ten tijde van de bevrijding. Maar de
regering in Londen heeft de haar ter beschikking staande middelen voornamelijk
gebruikt om dit volk opgewonden, vroom of ontroerd, aan te moedigen ‘vol te
houden’... en zo vaag is zij na haar terugkeer, deels uit stommiteit en deels door de
gewiekstheid van invloedrijke cryptofascisten, die de verwarring voor gewenst
hielden, gebleven. Zij heeft links wat gezuiverd en rechts wat gedecoreerd, door
haar rechters laten veroordelen maar de vonnissen voor een groot deel weer
doorgestreept, een beetje schade vergoed, een beetje in rechten hersteld en op de
herdenkingsdagen (die nou wel weer zo'n beetje afgeschaft kunnen worden...)
plechtig en openbaar meegesnikt. Zo is de zaak weer effen voor de volgende oorlog.
Maar wij kunnen nog steeds niet best tegen beroepsmilitairen. Wij, die er nooit veel
voor gevoeld hebben, hebben de oorlog tenslotte moeten voeren, jaren lang, zij
niet.
Toen onze beroepsofficieren uit hun krijgsgevangenschap terugkwamen, vroegen
enige officieren van de britse Special Force mij met verbazing, maar ook met iets
van verwijt, hoe
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het kwam dat dezen hier zo geruisloos, en niet door juichende menigten, werden
ingehaald, zoals zij in Frankrijk en België gezien hadden.
Wat moest ik hierop zeggen? Ik maakte een omtrekkende beweging. Ik zei: ‘Die
X, die wel bij jullie in de mess komt... hij heeft het nu al drie keer gehad over zijn
overgrootvader, of wat was het, die overste bij de flankeurs geweest was bij de
expeditie tegen de Belgen...’
‘Wat was dat eigenlijk voor een expeditie?’
‘... Nou, die X is er een van het soort dat wij hier niet mogen. Hij zal het tegendeel
volhouden, maar eigenlijk voelt dit soort niet in de nederlandse geest. X zal nooit
begrijpen, dat men hier, na jaren, op zijn hoogst met trots zou mogen zeggen dat
zijn grootvader bij de grote staking van 1944 hulprangeerder bij de Spoorwegen
was; àls het tenminste gerechtvaardigd zou zijn zich op de geschiedenis van dode
familieleden te beroemen, quod non.’
Zij veinsden gelukkig niet, mij te begrijpen. Wie begrijpt trouwens wel iets? Afgezien
hiervan had ik niet op de vraag geantwoord. Wij houden nu eenmaal niet erg van
beroepsmilitairen.
Toch lijkt het bestaan van een leger net iets sterker te verdedigen dan te verwerpen.
Niet met een oorlogsrechtvaardiging als die van Steinmetz, volgens welke de oorlog
het enige zedelijk werkende middel tot collectieve selectie is. Volgens wie de oorlog
de wereldhistorische roeping vervult, te zorgen, ‘dass ein tüchtiges Volk an die Stelle
eines Schlaffen tritt’. Met hem en met de andere ‘Philosophen des Krieges’, men
moet natuurlijk duits kennen als men ze wil leren kennen, heeft Leo Polak al in 1914
afgerekend. Men vindt de openbare les, waarin dit gebeurde in de Verspreide
Geschriften. De lectuur ervan maakt erkentelijk ten aanzien van G. A. van Oorschot,
die na de oorlog de zorg gehad heeft de hele Polak uit te geven.
Ik heb Polak maar een enkele keer meegemaakt. Een enkel college, om te zien
hoe hij het deed, want ik ging niet graag
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naar college en heb niets met de wijsbegeerte te maken; een lezing, een referaat,
opposities bij lezingen van anderen, en zijn rondleiding bij een
Coornhert-tentoonstelling. Verbluffend op de hoogte, Polak, maar ook wonderlijk
rustig, vriendelijk en blijmoedig, hoewel de bezetting al over ons gekomen was, zijn
vlucht naar Engeland mislukt was en hij natuurlijk wist waar het voor hem heen ging.
De kleine wijze man was ongetwijfeld een zeldzame erudiet en een brillant
wetenschapsmens, maar ik had altijd de indruk dat hij meer woorden gebruikte dan
strikt nodig waren en dat hij al te manifest gelijk placht te hebben.
Nu lees ik hem dus. Ik volg met bijna ingehouden adem, hoe hij de vloer veegt
met onze oorlogsapologeten, met de verborgen en dieper redelijkheid van deze
Wohltat für die Menschheit, deze höchste und majestätischte Form des
Daseinkampfes.
Ik zie hoe klaar hij staat tegenover de verhitting der gemoederen en geesten en
hoe hij radicaal, maar zonder rancunes, de verwaande waanzin besiegt. Maar ik
zie ook, en niet alleen in deze studie uit de Verspreide Geschriften, hoe bezeten
deze man was van recht en waarheid en hoeveel hartstocht hij kon opbrengen! Het
is duidelijk, dat de nazi's dit soort mensen het eerst kapot moesten hebben. En
lezend wordt mij duidelijk dat een veelheid van argumentatie nog geen ijdel gebruik
van woorden is, maar dat de diepgaande begeerte naar redelijkheid en recht iemand
kan overstromen met woorden. Er is een instinctieve angst dat de stroom bedaard
zou kunnen zijn voor het getuigenis door ieder gehoord is.
De instandhouding van een leger lijkt echter net wat sterker te verdedigen dan
de afschaffing ervan. Men behoeft zich maar concrete voorstellingen te maken van
de toestand, die komt als wéér een absolutistisch systeem gaat overheersen; is
men van plan zich met geweld te verdedigen tegen aanranding van leven of vrijheid,
ja of nee? De argwaan zal mij altijd angst blijven aanjagen, dat het best weer ‘ja’
kan worden. In mijn hart ben ik ervan overtuigd, dat de andere de christelijke houding
is, en ook de juiste. De grootste helden uit de bezettingstijd waren
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niet onze paratroopers, onze agents en onze commanders, maar mensen als die
dominee van wie ik vertelde. Natuurlijk is hij nu dood, terwijl de burgemeester die
de onrechtvaardige inzameling voor de vijand verzorgd heeft, fier rondstapt. Maar
wie bewijst mij dat hij ongelijk had? Het leven is maar zo verdomd kort en vaak
miserabel, dat zijn enige zin waarschijnlijk is, zo fatsoenlijk mogelijk te sterven. Wat
voor zin heeft het om het, met slinkse streken, ten koste van je trots, hoe langer hoe
corrupter, nog wat te rekken?
Dit is alles schone theorie, en soms hoop ik dat ik mij daar op zekere dag aan zal
houden, maar dat is dan wel wat voorbarig. Want ik vergeet mijn vrouw en mijn
kinderen, die men wel eens éérst zou kunnen nemen. En mijn joodse buren - of
misschien zijn het straks de mensen met rood haar, of die boeken lezen, die
uitgeroeid moeten worden. Zal ik hoofdschuddend toezien en ‘arme bliksems’
prevelen, als onze gemeentepolitie weer in de nacht voorkomt met alle in de stad
gevorderde koetsjes, en de ongelukkigen meewarig maar beslist uitnodigt zich naar
het station te laten rijden voor Polen? Zal ik, mij bedroevend over het kwaad, op
míjn beurt wachten, of zal ik schieten? Ik denk dat ik het broodmes grijp als er geen
pistool is. De menselijke solidariteit, verworvenheid van een hoog beschavingsniveau,
heeft de macht ons tot de zalige woede van ergens ver beneden te laten
terugtuimelen: die van het broodmes. Het is genant, te merken dat ik mij dit door
mijn evennaaste laat aandoen: ik spring voor hem in, om aan een zuiver private,
maar uitermate sterke behoefte te voldoen. Het is om gek van te worden. Maar als
vaststaat, dat ik dezelfde gebleven ben, en mij bij een herhaling, behalve met list
en bedrog, in uiterste gevallen wederom en niet zonder genoegen met geweld zal
trachten te handhaven, tegen alle redelijkheid in, dan zal dat zo efficient mogelijk
moeten gebeuren. Betekent dit niet per se overleg vooraf en voorbereiding? Defensie
tegen een dreigende overheersing reeds, in plaats van verzet pas als de overheersing
ondervonden wordt? Ziehier de situatie: die tot het volstrekt goede niet bereid of
gereed is, zal zich op het minder juiste moeten prepareren. Dus, een leger?
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Wij moeten terug naar onze leraar Bill, naar de man die het meisje neerschoot, naar
de landmeter en naar het jongetje. Waartoe deden zij het? Als men Churchill mag
geloven, dan begaven wij ons in dit ‘nobele avontuur’ voor Koningin en vaderland,
voor ons leven en voor de vrijheid van het menselijke geslacht; aldus zijn boodschap
aan de troepen, voor zij op 23 Maart 1945 de laatste slag aan de Rijn ingingen. Wij
hebben het leven behouden en belamenteren dus de doden, dat is makkelijker dan
voor hun weduwen te zorgen. Maar wij moesten weten, dat het een geraffineerde
en vreselijke afleidingsmanoeuvre van de militair ist in ons is, om de doden te tellen
en monumenten voor hen op te richten. Het zijn de generaals, die hun toespraken
houden zelf, en wij, de overlevenden die nu rondom staan, met de brok in de keel
en de zoute tranen op de wangen, die het gevaar vormen. Laat de doden aan zichzelf
over en heb erbarmen met die leven en gedood hebben of doden moesten. Zij zijn
de bacteriëndragers van de angst. Maar er hoefde helemaal geen angst te zijn althans geen bijzondere angst! Wij zullen allemaal sterven, en maar een enkele van
ons zonder pijn en verschrikking. Dat het op zijn tijd door middel van een atoombom
plaats zal vinden of, ouderwets en degelijk, door bajonetsteken, is van geen enkel
wezenlijk belang voor ons - het is alleen rampzalig voor die het zullen doen en dan
blijven leven.
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Hoofdstuk XIV
Het naakte leven blijkt de moeite en de ellende van de zogenaamde militaire grandeur
niet waard. Misschien geeft die grandeur een zo sterke euforie, dat zij de ellende
waard is, zoals een goede dronkenschap de vernietiging soms waard lijkt. Misschien
reëler waarden, als de Koningin en het Vaderland. Reëler? Het is zo buitengewoon
moeilijk er achter te komen, welke merkwaardige psychologische behoeften door
beide voor ons gesymboliseerd worden, dat wij in de fenomenologie vluchten. Daar
hebben we de uniform.
Het eerste misverstand is, dat de uniform dient om ons gelijk te maken. Een graag
vertelde, maar onbeschaamde propagandistische leugen. De uniform dient principieel
allereerst om te onderscheiden in laag en hoog, meer en minder dienstbaar, meer
en minder belanghebbend, eerst binnen de kring van één wapen en verder tussen
de verschillende wapens onderling. Uit ‘De geschiedenis van de ze divisie der
Koninklijke Marechaussee’, door een ijverig wachtmeester op last van zijn majoor
geschreven, citeer ik een verbluffend stukje op blz. 32:
‘Vóór echter deze brigade werd geboren, beleefde het Wapen een
gebeurtenis, welke eene gulden bladzijde in hare geschiedenis vormt.
Het Koninklijke Besluit van 13 Maart 1861 Nr. 39 bracht voor het geheele
Wapen de grootste verrassing, waaraan niemand had gedacht, waarop
de leden der Kompagnie met recht trots waren en heden ten dage over
deze gebeurtenis nog met voldoening wordt gesproken. Niemand minder
dan ZKH Willem, Prins van Oranje werd bij gemeld K.B. aangesteld als
Inspecteur der Cavalerie en belast met het Algemeen Toezicht over het
Wapen der Kon. Marechaussee.
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Zooals hiervoren reeds vermeld, een gedenkwaardige herinnering en een
gulden bladzijde in de geschiedenis.’
En dan:
‘Het vorenstaande bleek slechts het begin van een vruchtbare
ambtsperiode van Z.K.H, te zijn, want ongeveer een jaar later kwam
opnieuw een tastbaar resultaat, welke een verbetering bevatte, welke
eveneens heden ten dage nog bestaat. Blijkbaar om bij het geheele
Wapen meer eenvormigheid te krijgen werd er in stilte gewerkt, zonder
dat daarvan naar buiten (d.w.z. bij het personeel) iets viel te merken. En
wat waren de resultaten van deze stille arbeid? Het K.B. van 15-11-1862
gaf weldra op een en ander een duidelijk antwoord, waarvoor menig lid
heden ten dage nog dankbaar is, en wel in dien vorm, dat voormeld K.B.
bepaalde, dat voortaan, behalve de beredenen, ook het onbereden
gedeelte van het Wapen met de nestel op de uniform zoude worden
gesierd. Sedert de invoering van de nestel (alleen voor de beredenen)
bij K.B. van 20-8-1844 Nr. 57, werd dit resultaat door Z.K.H, bereikt. Tot
op den huidigen dag is deze uniformversiering nog gehandhaafd en wie
der onberedenen zoude de nestel willen missen? Het is meer eene
dankbare herinnering nu deze onderscheiding door Z.K.H, kon worden
verkregen. En zoo mogen allen die het wél meenen met ons mooie Wapen
met recht en met gerechtvaardigden trots op deze historische gebeurtenis
terugblikken.’
Gaat dit niet op fetischisme lijken? Wat is dit wel voor een costuum, de uniform, wat
is haar functie?
Zodra een man zich in de uniform steekt, wordt hij een ander. Hij maskeert zijn
gestalte, om te gaan optreden in de rol, die bij dat masker hoort: hij speelt
postbodetje, kinderrechtertje of majoortje. Men hoeft niet aan zijn ernst te twijfelen.
Hij doet een toga aan en beklimt het gestoelte om God te vertegenwoordigen.
De militaire uniform betekent echter nog meer. In het sol-
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datenpak vertegenwoordigen wij niet in de eerste plaats iets anders, maar op hoger
plan onszelf, willen wij ons boven onze stand verheffen. Wij tillen ons op aan de
geborduurde leeuwen en de pluimen, en aan de diverse militaire houdingen. Het
omhulsel, het masker, heeft nog een heel andere functie dan bv. het
schoorsteenvegerspak, omdat het niet om de bruikbaarheid voor de uiteindelijke
rol gaat die erin gespeeld moet worden. Als het werkelijk op oorlog aankomt, doet
men het hele indrukwekkende geval namelijk af, men trekt bossen gras op zijn hoofd
en maakt zijn gezicht zwart. Een heel bijzondere uniform dus! Wat moet dit masker
dan suggereren? Gezag. Hèt gezag. Dat wil zeggen, het concrete gezag van heden,
van de superieur van de soldaat, die tegenover u zit en van diens superieur en van
de generaal en van de regering, die dáár weer boven gaat - en van het volk, dat
zich weer deze regering koos? Nee... En omdat deze cyclus nergens sluit, is daar
iets met de democratie in de war, daar waar er een leger is. Het mag dan een
volksleger heten.
Ons oude soldatenpak was een mismaakt kledingstuk: een tuniek met
hooggesloten boord, met vaak nauwe schoudertjes, maar ruimte voor een buik, en
een slecht zittende broek. De zg. kepi die de soldaten droegen, was een met karton
in cylindrische vorm gehouden groene hoed met een rare pruim van gouddraad er
boven op. De nieuwe britse uniform staat de soldaten veel beter, maar met dat al
is de uniform, zolang men niet in ernst voor soldaat speelt, een beetje gek. Zou het
ook niet gek zijn, als van Dalsum in de jurk van Koning Lear naar huis zou gaan na
een vertoning? Als een spoorwegmachinist of een politieagent zich na zijn dienst
naar huis begeeft, steekt hij een sigaret op. De agent doet bijna jolig. Je ziet
onmiddellijk, dat dit mensen zijn die het er weer op hebben zitten en zich haasten
om deze jas uit te trekken. Maar met de duizenden officieren en soldaten, met wie
men in de trein reist, is dat net anders. Zij doen geen dienst. Dat doen zij ook nog
niet op de manoeuvres, die nog niet te vergelijken zijn met een repetitie van het
stuk zelf.
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Neem alleen de beroepsofficieren. Zij hebben tien of twintig jaren gecostumeerd
rondgelopen. Ik zie ze nog, in al die jaren. Ik zie er een met zijn rijzweepje tegen
zijn laarzen slaan, terwijl hij ongeduldig ergens op wacht. Ik zie ze met hun groene
hoge hoeden op en met handschoenen aan naast dames lopen, op weg naar een
receptie. Ik zie ze in alle standen en in diverse kleuren jaren lang rondlopen, ze
stierven en werden gepensionneerd, totdat voor het kleine deel van hen dat er toen
net was, het ogenblik kwam, waarop eindelijk de bel ging en zij optreden moesten.
Dat was 10 Mei 1940.
Wel, er waren er genoeg die hun rol kenden en haar met de inzet van hun leven
speelden. Er waren er ook, die er zo aan gewend waren om alleen maar
gecostumeerd rond te lopen, dat zij op de planken niet meer uit hun verwarring
gekomen zijn, voor het stuk al weer uit was. Het stuk heeft het 4½ dag gehouden
en is toen als een baksteen gevallen. Wèg, ritmeesters, kornetten en adjudanten.
De gekste figuren vond ik altijd de legerpredikanten. De enkelen, die ik er heb
gekend, waren misschien niet de sympathieksten. Het waren altijd vrijwilligers. Zij
sloegen vele rangen over en werden meteen in het pak van majoor gestoken, maar
zij bleven er meestal duidelijk onwennig in. Ik heb er één gekend, die het van zijn
beroep was. Een oud kribbebijterig mannetje, dat cathechisatie gaf in een van de
armoedigste lokalen van de naar een gevangenis stinkende kazerne. Op lange,
gladgezeten houten banken zaten de ‘jongens’, aan wie de heilsboodschap gebracht
zou worden. Het was na een dag exerceren en lanterfanten, zij waren gevuld met
het goede en vette soldateneten en konden moeilijk hun ogen openhouden. Zij
hingen ver voorover, met de ellebogen op de knieën, om te verhinderen, dat men
kon zien, dat zij dommelden. Als er een rij voor de helft was ingedut, bewoog zich
de dominee langzaam naar voren. Hij bleef rustig dóórspreken, om de verrassing
geheel te doen slagen. Als hij ver genoeg was, gaf het mannetje een flinke trap
tegen de bank. Dan pauseerde hij een ogenblik om uit een van de vele zakken van
zijn tuniek het notitieboekje te voor-
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schijn te trekken. Die van de bank afgevallen was, had geslapen en kwam dus op
de bon. Direct daarna ging de goede boodschap weer verder, op dezelfde toon.
De reservelegerpredikers plachten echte officieren te willen lijken. Zij dronken
hun jenever mee in de kring en zij liepen verder glimlachend rond als reclame voor
deze idee: dat is nou een fijne vent, het is een dominee, natuurlijk, maar daar merk
je weinig van, hij drinkt zijn borreltje mee en je kunt best met hem omgaan. Precies
zoals de aalmoezeniers.
De stukjes, die zij nou (1949) uit Indonesië in de predikbeurtenbladen schrijven,
zijn nog precies zo als in de mobilisatietijd; alleen de datum is anders. Zij leven
temidden van ‘onze jongens’ en laten het ernstige woord en de gulle lach elkaar op
gezette tijden aflossen. Zij vieren samen fijn kerstfeest en zij dachten samen een
ogenblik innig aan huis en de kok verraste hen met kip en ijs toe en er werd nog
veel en recht hartelijk gelachen, terwijl de ernst toch ook duidelijk op deze jonge
gezichten stond en de grootste verrassing was, dat de commandant met zijn vrouw
binnenkwam, die zowaar tussen ‘onze jongens’ in ging zitten halmaën en het
middernachtelijk uur had reeds lang geslagen toen allen zeer voldaan de brits
opzochten. Ik ken dat. Maar ik geloof, dat de Kerk er meer mee gediend zou zijn,
als de aalmoezeniers van een ander soort waren. Zij behoorden er als echte
christenen bij de legerleiding uitgekotst te zijn. Zij moesten op hun koperen knopen
in plaats van leeuwen of dergelijke sterke figuren het teken van het Lam dragen.
Het leek mij beter als wij van ‘onze jongens’ eens een ingezonden stuk lazen over
een legerprediker dat bijvoorbeeld zó liep:
‘Gisteren was die jongen van Witlox uit de X-straat weer even bij ons, U weet wel.
hij is legerpredikant. Hij zag er nog slechter uit dan de vorige keer. Het was een
hele deining vóór de sergeant-majoor hem binnen wilde laten. Hij zei, dat wij God
toch vooral meer moesten gehoorzamen dan de mensen, en dat wij ons wel twee
keer mochten bedenken voor wij bevelen gehoorzaamden en onze stens leegschoten
en voor wij een kampong in de fik staken. Toen bad hij met ons en sloop weer
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heen. 's Avonds zagen wij, hoe hij onder grote hilariteit de officiersmess uitgesmeten
werd.’
Maar wat zou het er voor de duivel belazerd uitzien, als zoiets werkelijkheid werd.
De legerpredikanten dragen nu bij voorkeur battle-dress. Het is goedkoper en het
staat eenvoudiger, maar het past hun niet. Ze hebben er meestal te dikke buiken
voor. O, ik geef toe dat ze er meestal vriendelijk in uitzien. Maar ik moet geen
verkondiger van de blijde boodschap in battle-dress. Met de nieuwe uniform is in
wezen niets veranderd.
Dit jaar (het is 1949) kreeg ik, door de vriendelijkheid van iemand die er wat mee
te maken had, een uitnodiging voor de opening der Staten-Generaal, zodat ik het
gecostumeerde geheel van ceremoniële dwanghandelingen eens nauwlettend kon
waarnemen. Ik was er op tijd. Ik moet zeggen dat het een prachtige zonnige dag,
een vrolijke dag was. Zo werkt nou de democratie, dacht ik, daar gaan ze weer,
onze nationale teams, ons A- en ons B-elftal, de jongens die wij gekozen hebben,
die wij vacantie gaven en nu weer naar het Binnenhof sturen. Het is eigenlijk wel
een goede gewoonte om dit maar te vieren.
De tijd dat ik wachten moest, wandelde ik door de brede lange gang aan de ene
zijde langs het Binnenhof. De ene wand bestond uit ramen, de andere werd gevormd
door grote houten kasten in serie. Dezelfde die ik misschien ook wel zou willen
hebben, dat hangt er van af. Er hoort een groot, zacht vast tapijt tot vlak onder tegen
aangesloten te zijn, met grote bloemen in zachte kleuren, mode 1911. In een
moderne kamer zouden ze misstaan, maar ook de Archives Héraldiques Suisses
van 1901-1934 zouden dat. Het lijkt mij juist, dat men zijn interieur maakt naar zijn
boeken, en dit waren kalmerende reeksen banden, tenminste die van deze kast; zij
moeten met deze kasten meegegroeid zijn. Wees gerust, onze eerste kamerleden
laten zich niet opwinden bij hun verpozing. Pierre Louys zoekt men er tevergeefs,
evenals Le Jardin Parfumé. Maar ze moeten wel zeer snel iets kunnen naslaan als
er moeilijke vragen
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gesteld worden; daarom staat de Konversationslexikon er waarschijnlijk bij, van
deel 2 (Arago bis Belgrad) tot en met 14 (Spracharg-Venedig). Ik zal de rest ook
maar even precies noteren: Gelre, Bijdragen en Mededelingen III-XIX, en De
Vaderlandsche Historie, III-XX. Oude bandjes van verschoten rood en beslagen
goud, op leer dat de jaren, oorlogen en bezetting getrotseerd heeft. Wat betekent
‘Spracharg’? De rest is voor mij achter de deuren verborgen, links allerlei delen I
en II dus, en rechts de laatste delen, met de supplementen, die er altijd bij horen.
Men heeft de neiging goedkeurend te knikken: dit is dus de bibliotheek, die onze
jongens raadplegen als ze aan het regeren zijn.
Er is weer wat te doen op het plein, er vaart tenminste weer een vrolijk, opgeruimd
gerucht rond, zodat ik mijn post weer inneem bij de ramen. Maar ik zie nog niet wat
de beweging veroorzaakt kan hebben. Het is alleen allemaal nog een beetje voller.
Laatkomers blijven de Binnenhof binnendruppelen. Zij zoeken de beste der
overgebleven posities uit, zij houden zich op de tenen staande en rekken de halzen,
maar er is nog niets te zien, daar waar iedereen het verwacht. Niets, dat is te veel
gezegd. Een luitenant stapt met gevelde dinges (is dat nu een rapier?) langs de rij
der wachthoudende grenadiers. Hij maakt wonderlijk afgemeten stappen, alsof hij
er mee zeggen wil: niet dan over mijn lijk, maar het is nogal nutteloos, want niemand
wil ergens overheen, als ik het zo zie. Hij houdt zijn rug zo haaks, alsof hij in plaats
van de kolossale berenmuts een onzichtbare schaal met onzichtbare overrijpe
meloenen op zijn hoofd draagt, die als zij op de grond zouden vallen uit elkaar
spatten en zijn nieuwe kogeltjesblauwe pantalon verontreinigen zouden. Ik zal mijn
kleine zoon zeggen dat ik mijn spot intrek, want dat hij tòch helemaal niet chargeert,
als hij als een officier loopt, er kan zelfs nog een schepje bovenop. O nee, hij wil nu
tuinman worden. Waarom geen officier meer? vroeg ik hem nog. Het lijkt me tòch
te gevaarlijk, zei het jongetje beschroomd. Maar het viel hem mee: wij hebben hem
helemaal niet uitgelachen. Al is dit natuurlijk geen ‘jongen van Jan de Wit’. Ik zal
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bijzonder goed uit moeten kijken op wat voor school ik hem straks doe. Wat zou
‘Spracharg’ betekenen? Ik zie binnen de afzetting een verpleegster staan. Zij staat
met de handen op de rug te wachten. Zij heeft de handdoek om het hoofd en haar
bril op. Zij praat vriendelijk met een politieagent, éven voor de afzetting, en kijkt
intussen, steeds de handen op de rug, bereidwillig langs de rijen om er bij geroepen
te worden als iemand wat overkomt. Zij heeft geduld, maar het zit haar tegen, want
er zal niemand flauw vallen.
Er komen militairen aan, een groepje van vier. Of zijn het
hoogwaardigheidsbekleders in officieel tenue? Een verslaggever snelt er langs. Hij
is in kotspak, met knieën in de broek, maar hij toont zich nog veel zelfbewuster dan
de verklede mannen, want hij laat ons eventjes zien dat hij gewoon zijn werk doet,
of er nu iemand kijkt of niet.
Dan richten alle hoofden zich nog krampachtiger naar links. Er is wat in aantocht.
Het is een reële spanning, die hier opgeroepen wordt. Er waait muziek aan, die snel
zwelt en het plein opsnelt om het tot in de buitenste hoeken te bezetten. Daar komen
wonderbaarlijke costumes aan. De gouden koets valt tegen. De Koningin heeft een
lief gezicht, men voelt iets voor deze vrouw. Weer meer en weer andere uniformen.
Die daar beneden vooraan staan moeten de paarden en het leer kunnen ruiken.
Het is een mooie dag. Dat men zijn best doet hier een feest van te maken is niet
gek. Waarom geen vreugde en schoonheid op de dag, dat wij onze democratie
vieren? Het kan best weer voor een rijd de laatste keer wezen. En dáárna zal weer
de een of andere gek nieuwe costumes bedenken. Het staat trouwens vast, dat
kleding er soms toe doet bij een feest. Ik heb het 150-jarig feest van De Doelen
meegemaakt. Wij hadden ons buiten de stad in costumes van achttien-zoveel
verkleed, en zijn er met een oude coach heen gereden, er werd wijn getapt uit
vaatjes, en het feest was groots. Het zal wel heel laag zijn, maar ook de fantastische
kledij van operette en showfilm kan mijn oog wel eens boeien, als het maar niet
alt-Wien is. En er is nu eenmaal geen lelijker dracht dan het jaquet. Als het alles
maar
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helemaal niets hoeft te betekenen. Want zodra iemand de kledij ‘zinvol’ wil maken,
zijn wij van het plan der ogenstreling af en behoort deze zin scherp onderzocht te
worden.
Zie dan deze uniform: zij moet niet meer en niet minder dan wapenroem
verbeelden. Maar de roem van onze democratie verdraagt als symbool hoogstens
toga en baret, desnoods klompen, overall, zeg maar zuidwester, maar een militaire
uniform nu juist niet. Het leger heeft met de geschiedenis van onze vrijheid helemaal
niets van doen. Burgers, kerkeraden, denkers, boeren en boekdrukkers zijn het
altijd geweest, die er voor opdraaiden als het nodig was, zoals in 1940-1945 opnieuw.
De ellende was altijd, dat velen daarná aan de vanitas van de wapenrok ten offer
vielen. Indien men hier, voor Prinsjesdag, militaire historische uniformen ontwerpt,
pleegt men dus bedrog. Het is echter nog erger. Wat ons hier moet imponeren is
namelijk een protserig mengelwerk van quasi historische uniformen, de costumes
die duitse vorstjes in een vorige eeuw plachten te bedenken als zij zich minder dan
de buren voelden, en die waar het minder intelligente deel van het londense publiek
zich graag aan vergaapt. Beelden de ‘grenadiers’ aldus een ideaal uit van zo
ongeveer tussen Hannover en Buckingham Palace in, aanzienlijk gekker is het met
het ‘garderegiment’. Hiermee zet men u een plompe technicolor variatie in rood en
blauw laken voor, uit de tijd waarin Groot Brittannië, in de vorige eeuw, de orde en
de rust herstelde in die delen van Afrika, waar toevallig ook diamant en goud worden
aangetroffen. De invasiester op de londense politiehelmen kan niet verhinderen dat
wij een ogenblik dromen dat het Cecil Rhodes en zijn gentlemen zijn, die onze
Koningin begeleiden. Dat de hier voorgestelde geschiedkundige aanknopingspunten
dus bovendien niets met onze historie te maken hebben, maar hoogstens met die
van anderen, maakt de oplichterij nog aanzienlijk grover. Welke prol heeft deze
hollywoodse grappenmakerij bedacht? Alles wat hij verzonnen heeft, lijkt duurder
en flinker dan het is. Hij onderschat het nederlandse volk op een zo beledigende
wijze, dat ons de gelegenheid moest worden geboden hem uit te fluiten, midden
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in het stadion bijvoorbeeld, op een mooie Zondagmiddag in het voorjaar. Ik zal er
misschien niet bij zijn, want ik ga dan katjes plukken, maar het moet wel gebeuren.
Het feest zal gauw voorbij zijn. Dan zullen de haneveren worden opgeborgen en
de liftboy-pakjes in de kamfer gezet. De kroon is dan weer het enige symbool, maar
op zoek naar de rechtvaardiging van het leger wil ik weten, waarvan, namens wie
en wat?
De muziek blaast er dit laatste kwartier nog lustig op los. Ik meen Swanee River
te horen, maar zal mij dat wel verbeelden. Daar is de Koningin weer. Zij heeft niet
alleen een lief gezicht, maar ook een groot verstand en een goed hart. Het is niet
zo gek, als men zegt dat het volk eensgezind om de troon geschaard staat en dat
de traditie van Oranje een ‘geesteskenmerk van ons volk’ is, als men maar niet
vergeet dat dat even kwade als goede kanten heeft, wat men hier duidelijk ziet aan
de anonyme prollen, die dit kenmerk graag zouden vervalsen met kreten, sabels
en dappere pakken. Ik kan je ongezien vertellen wat voor krant die lezen en welk
weekblad. Er is nog iets zeer belangrijks dat men niet vergeten mag, namelijk dat
Leopold met dezelfde woorden over ‘om de troon scharen’ spreekt; dat de andere
vorsten die er over zijn het in hun landstaal precies zo zeggen en dat men indertijd
met ‘ein Volk, ein Führer!’, genau dasselbe gepretendeerd heeft. Zeker, wij
Nederlanders hebben het hier en nu uitermate goed getroffen en menen dat wij het
kùnnen zeggen. Maar de betekenis van de aan onze tijd toch vreemde zaak, die
het erfelijk koningschap principieel is, belicht men niet beter dan in internationaal
perspectief. Voor een ogenblik is het niet van belang dat de meeste Nederlanders
met hun Koninklijk Huis zijn ingenomen, maar dat deze zelfde soort, althans de
vaste kern ervan, die er ook door geëmotionneerd wordt, evenééns dweepte met
wijlen Astrid, met de Prins van Wales, dat deze naar de foto's van de twee Engelse
prinsessen placht te kijken zoals een ander naar een schilderij van Severini, dat
deze de heer Mountbatten na zijn huwelijk met de oudste prinses meteen in de
galerij der halve heiligen heeft opgenomen en nu
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dit huwelijksleven met de hartelijkste nieuwsgierigheid blijft volgen. In
Drachtsteropslagen en Rosmalen, in Amsterdam en Winterswijk is dit zo, en terwijl
ik deze tekst zit te corrigeren, ligt de krant naast mij met de opgetogen verslagen
over het jongste koninklijke bezoek aan Maastricht, waarin wordt gewezen op het
opvallende aantal Belgen, dat over de grens gekomen is om de emotie mee te
beleven! Dit alles is veelbetekenend. Om de verwarring eerst nog groter te maken,
zij er aan herinnerd dat de Oranjes nimmer een gram nederlands, de Coburgen
nooit belgisch en de engelse vorsten geen enkele druppel engels bloed in de aderen
hadden stromen. Het is nog gekker, onze Oranjes hebben helemaal geen bloed
van een echte Oranje. Frans bloed? Nu ja, bijzonder verdund, precies zoals bij ieder
van mijn lezers waarschijnlijk is, die een paar eeuwen terug zijn onnoemelijk aantal
voorouders zou kunnen overzien. Als Koningin Wilhelmina in 1912 in Parijs zegt:
Je suis fière du sang français qui coule dans mes veines, dan is dat een vergaande
hoffelijkheid. Men kan vaststellen, dat in de laatste anderhalve eeuw van de leden
der europese vorstenhuizen, als men de echtgenoten meetelt, minstens vijftig procent
de taal van zijn natie niet, gebrekkig of slechts met duidelijk vreemde accenten
spreken kon. Thorbecke vertelt ergens dat de hannoverse koningen van Engeland
enige generaties lang geen Engels kenden.
Het staat dus vast, dat het om de persoon van de vorst in wezen nooit gaat. Men
neemt zich een vorst aan, soms jaagt men er zich een op, zoals Israël Saul van
achter de vaten weghaalde, waar hij zich verstopt had toen hij begreep dat men
naar een koning omzag. Arme Saul! Het is zijn noodlot geworden, hij heeft zich
tenslotte te goed in zijn rol ingeleefd. De vorst komt soms zelfstandig uit de
anonymiteit van het menselijke geslacht naar voren als avonturier of zendeling,
maar over deze soort (Caesar, Franco, Napoleon, Hitler) spreek ik hier niet. Soms
ook wordt hij naar voren geroepen, omdat hij verondersteld wordt een druppel van
het bloed van deze vroegere avonturier of zendeling, totemmens geworden, in zijn
aderen te hebben, wat echter nooit precies onderzocht kan worden.
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Dit laatste weet men, maar het doet er niet toe; het wordt interessant, hoever alle
redelijkheid hier zoek is, en hoe spoedig men met een fictie genoegen neemt. Want
allereerst staat de promiscuïteit der initiale avonturier-zendeling en zijn naaste
descendenten er borg voor dat het getal dergenen die een scheutje van dit vereerde
bloed geërfd hebben, na enige eeuwen in de duizenden loopt; bij een gemiddeld
kindertal van slechts twee is iemands nakomelingschap na twaalf geslachten ruim
vierduizend, bij drie wordt dit al een half miljoen. Ik geef meteen toe dat hier een
waarschijnlijke fout in zit door kwartierverlies, door de kans van huwelijken dezer
anonyme descendenten onderling, maar kan toch staande houden dat er bij de
tienduizenden die met mij het feest van Prinsjesdag meemaakten, gemakkelijk
twintig toekijkers geweest kunnen zijn die meer bloed van de Vader des Vaderlands
hebben dan hun beminde vorstin. Dit is al vrij gek, terwijl overigens nog uitgemaakt
moet worden waarom al dat andere bloed zo maar niets te betekenen heeft. Als na
twaalf geslachten het oorspronkelijke bloed in elk huwelijk telkens met 50% verdund
is, is er tenslotte 99.0515% ‘vreemd’ bloed, als men dat volledig overheersende
tenminste ‘vreemd’ noemen mag. Wat wij met de afstamming en met de persoon
der geërfde vorsten te maken hebben is te verwaarlozen weinig. De goeden zullen
het in slechte tijden zwaar hebben, maar in nog niet direct rampspoedige tijden zal
ook een minder geslaagde vorst altijd populair zijn; zelfs als hij een weinig dwaas
is glimlacht het volk vertederd en zegt het: hij moet zo gewóón zijn, zo goedhartig,
net als jij en ik...
Ik hoop dat men begrijpen wil dat ik over dit delicate onderwerp niet zonder
onbehagen schrijf. De situatie in Nederland verlangt immers nog geenszins een
overijlde herziening; er is geen president denkbaar die zijn taak beter kon hebben
verstaan dan Koningin Wilhelmina. Ik zal echter sommigen mijner lezers helaas nog
enige ogenblikken onaangenaam moeten blijven, ter wille van de zaken van het
hoogste belang waarom het gaat: die van de gerechtigheid en van de waarheid.
Het is nu eenmaal zo, dat alle denken over sociale en culturele politiek in probleem-
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eenheden moet geschieden (Karl Mannheim) en dat het probleem van de vorst en
zijn functies in alle andere die ons bezighouden geïntegreerd blijkt te zijn, al zou de
afdoening van dit probleem op zichzelf gelukkig nog geen haast vragen.
De geërfde vorst dan, de symbool-vorst, fungeert voor de massa als iets dat deze
uit zichzelf neemt, voor zich plaatst en ‘verdinglicht’ om te vereren. Deze
geobjectiveerde essentie is zoiets als haar Eenheid, haar Heroïek, haar
Selbstbehauptung en (hier het meest magisch) haar Goede Lot. De vorst is een
projectie van onszelf; in geval van nood kunnen wij ons van hem ontdoen zonder
daar zelf nog schade van te ondervinden; hij is een soort buitenste verdedigingslinie,
die wij desnoods kunnen laten vallen om ons centralere ik te handhaven. Dat is
tegelijk tragisch voor een intelligente en goedwillende vorst en buitengewoon nadelig
voor het verantwoordelijkheidsgevoel van de individuele burger. Ik herinner mij de
oorlogsdagen van Mei '40. Toen in de moeilijkste uren bekend gemaakt werd dat
de Koningin met haar regering was uitgeweken, gebeurde er iets ongehoords. Bij
alle mensen die ik gekend had als koningsgezind leek iets ineen te storten. Voor
mij persoonlijk betekende de capitulatie voornamelijk beduchtheid voor wat nu wel
komen moest; wij konden allemaal weten wat het nationaal-socialisme in de practijk
betekende. Van mijn prille jeugd af had het koningschap voor mij nooit iets bijzonders
betekend, maar thans kon ik niet anders inzien dan dat onze vorstin wel eens zeer
wijs gedaan kon hebben door zich met haar regering aan gevangenneming te
onttrekken. Bepaald gunstig vond ik, dat de mij tot nog toe volstrekt onverschillige
Prins Bernhard hier het voor hem verreweg moeilijkste deel had gekozen en
onverwijld mee was uitgeweken. Hij heeft daardoor van stonde aan tot het einde
van de oorlog aan de hatelijkste gemeenheden van de binnen- en buitenlandse
vijand moeten blootstaan. Dat het allemaal nog zo goed zou aflopen heeft hij niet
kunnen voorzien.
Zo moest ik dus wel schrikken van de reacties die juist bij de vurigste royalisten
onder mijn kennissen bleken te zijn opgewekt. Er waren erbij die van teleurstelling
huilden en portretten
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verscheurden. Bij sommigen heeft deze depressie maar kort geduurd, maar men
zou vele vurige nationalisten vandaag de dag zeer onaangenaam kunnen treffen
als men hun hun uitlatingen van die dagen nog eens voorhield. Bij anderen werd
deze deceptie in de Kroon niet slechts niet overwonnen, maar veeleer een oneerlijk,
gepretendeerd stuk grondslag voor politiek verraad van het volk. Men zal nl.,
onaangenaam genoeg, moeten vaststellen dat de politieke delinquenten in hun
ongevaarlijke tijden bijna zonder uitzondering zeer royalistisch gevoeld hebben.
Kan de correlatie: vroeger royalisme-latere politieke criminaliteit, wel geen directe
causale basis toegedacht worden, van betekenis is zij echter ongetwijfeld. De duitse
groepen die Hitler aan de macht hielpen waren voorheen extreem keizersgezind;
de andere europese kringen die met hem coquetteerden of hem met hun tolerantie
tot 1939 onnoemelijk ondersteund hebben, waren royalistisch-conservatief; dat de
felle nederlandse SD-hond S, die ik zeer gevreesd heb, als zodanig een type, in
zijn fatsoenlijk leven politieman en plaatselijk voorzitter van de Christelijke
Oranje-vereniging geweest bleek te zijn, zegt niets tegen de politie en tegen
oranjeverenigingen, maar noodzaakt te onderzoeken of zijn vroegere en latere
manifesteringen niet eenzelfde gevaarlijke psychologische grondslag gehad hebben.
Voorlopig staat voor mij vast, dat degenen die onze Koningin toejuichen voornamelijk
iets van zichzelf liefhebben en dat zij die in royalistische extase tranen in de ogen
hebben, uit sympathie met zichzelf wenen. Als ik de geestdrift dezer massa's uit het
raam overzie, kan ik niet helpen dat een nadenkende en bijna droevige stemming
zich van mij meester maakt en ik stiller word naarmate de trompetten opgewekter
schetteren. De associatie van deze maskerade met de oorlog die wij net overleefd
hebben is daarbij pijnlijk. De figuur, die bij de rijke industriëlen gecollecteerd heeft
om het geld voor de costumes, is niemand anders dan een zeer hoge OD-organisator
van toen. Eén richard bood honderdduizend gulden als hij dit bedrag belastingvrij
kon geven, evenals bij schenkingen voor de Stichting '40-45. Hij heeft zijn aanbod
ingetrokken toen de Minister van Finan-
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ciën dit, terecht, weigerde. Wie weet, misschien hadden we de paarden anders ook
nog in het goudbrocaat gezien. Als deze correlatie geen merkwaardig helder licht
terugwerpt naar een groot deel der wezenlijke trekken in de verzetspsychologie van
velen, dan weet ik het niet meer.
Het feest is zo goed als voorbij. Daar loopt, naast een paar Indonesiërs, de mooiste
vrouw die ik in jaren zag over het plein. Zij is vrij groot, een nauw kleed sluit om haar
heupen en benen, haar haar is gitzwart en vol. Dit is pas feestkledij. Zie haar lopen,
dit is pas lopen. Mijn hart klopt er alweer iets sneller van. Het is een feest, vind ik,
dat zij er bij is deze keer. Het is prettig dat de mannen die bij haar horen, er bij zijn
deze keer. Maar naast mij lacht een vrouw niet zeer hartelijk en zij zegt: het zijn net
mussen. Zij bedoelt niet zozeer, dat de indonesische mannen kleiner van stuk zijn
dan zij gewend is en dat ze met het zwarte hoofddeksel en in het europese donkere
colbert moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, van boven af, maar ze wou even
laten horen, dat zij het met Elsevier houdt. Maar terwijl ik dit corrigeer is de politiële
actie van de Javanen op Celebes aan de gang. En Sultan Hamengku is mij van
geen sympathieker psychische structuur dan generaal Kruis. Zij hebben precies
dezelfde fiere kin...
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Hoofdstuk XV
Kom, kom nu, waarvan is de kroon het symbool? Er moet eens een antwoord komen.
Vaderland, bloed en bodem? Is het woord eerst aan de geschiedenis?
Er zou over te praten zijn, als de geschiedenis niet een grote hoer was. Zij is voor
iedereen en voor elk doel te gebruiken, maar zij dient tot niets. Ik kan met haar
bewijzen dat van Oldenbarnevelt een staatsgevaarlijk dictator in opkomst was, die
de doodstraf geheel verdiende, en ik kan met haar bewijzen dat Prins Maurits er op
zinde zich tot koning te laten uitroepen, zodat de raadpensionaris dus gerechtelijk
vermoord moest worden. Ik kan aantonen hoe vroom Maurits was; dan laat ik even
het kiekje zien waar hij dankend voor zijn God knielt na de slag bij Nieuwpoort. Ik
kan ook aantonen dat hij dit kunstje van Hendrik van Navarre heeft afgekeken, zoals
Gustaaf Adolf het Maurits weer nadeed, omdat een dergelijk gebaar in deze oorlogen
wel paste, maar dat hij voor het reformatorische aspect van de oorlog veel minder
belangstelling had dan voor de nieuwste fantasieën van Stevin, de man, die, in onze
tijd levend, de V2, of toch minstens de Ford-V8 zou hebben uitgevonden; dat Maurits
dus alleen maar een militair was, en reden had vrij vriendelijk gestemd te zijn jegens
het lot dat hem had laten vallen in de schoot van een prinses, in díe tijd en op déze
plaats, waarop hij zich wel prettig voelde, omdat hij nu legeraanvoerder in plaats
van lansdrager kon worden.
Men kan mij tegenwerpen, dat noch het beeld van de Maurits, die bij de vrijzinnige
Uytenbogaert kerkte, noch dat waarin hij Bogerman voortrok, voor de geschiedenis
interessant is, maar dat juist het totale beeld van een Maurits, die tussen remon-
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stranten en contraremonstranten doorlaveert, nu deze dan gene verkiezend, het
geschiedkundige is. Daarop heb ik te zeggen, dat dit inderdaad iets vollediger aspect
van Maurits in het zeer van 1618 maar één van de talloze aspecten van zijn persoon
was. Er was ook een Maurits, die jaagde of niet jaagde, rode wijn of witte wijn
prefereerde, illegitiem kroost verwekte en van schaakspelen hield. Zegt men, dat
dit ene aspect voor de historie het belangrijkste is, dan moet vastgesteld worden
dat Maurits slechts een politiek stofje op de weegschaal betekende van de strijd,
die het humanisme tegen barbarij streed, die zeevarende kooplieden uitvochten
tegen handwerkslui en agrariërs, Hollanders tegen Nederlanders en
bijgeloofsfanatisme tegen oprecht Christendom; in welke worsteling onmenselijkheid
beurtelings speels dan de kant van deze, dan die van gene confessie, van dit of dat
belang kiest.
De geschiedenis is een groot toegevroren meer, met sneeuw bedekt, waarvan
wij alleen hier en daar met de hand een vierkante voet schoonvegen, als wij zo
graag eens door het ijs zouden willen zien. Maar meestal kunnen wij op dit ene punt
nog niet eens zien hoe dik het ijs is.
Wellicht zijn er minstens drie soorten geschiedenis. Er is de ‘absolute’
geschiedenis; dat is het gehele tableau van wat er op deze planeet gebeurd is. Ik
zeg niet eens: wat er mèt deze planeet gebeurt, omdat wij er niet zeker van zijn dat
het heelal een zelfde soort tijd heeft als wij, wat dan een vereiste zou zijn. Waar
deze, dus nog maar betrekkelijk absolute, tijd begint weet God.
De enkele vierkante voeten van het onmetelijke ijsvlak van de absolute
geschiedenis, waarvan wij de sneeuw afpoetsen en waarvan wij engros iets weten,
kan men voor het gemak de historie noemen. Dit is dus de tweede soort
geschiedenis. Deze is gevaarlijk, omdat zij zo pretentieus is. Met het allerbeste
gladpoetsen en schoonmaken moeten wij zeggen: zie, hoe scherper men kijkt, hoe
meer ondoorzichtige plaatsen er blijven. Als wij het vergrootglas nemen, zien wij
enerzijds meer, anderzijds worden de blinde vlekken duidelijker. Tot onze schrik
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beseffen wij, dat datgene wat wij in het verloop van de tijd, die wij controleren, weten
willen te veel is: telkens zijn er nieuwe sociologische en psychologische dimensies.
Wij kunnen de diepten maar enkele centimeters met ons historisch oog peilen,
verder is er het zwarte niets en daarmee is het voor ons kennen uit.
Niettemin, hoe gebrekkig onze kennis is en hoe onbetrouwbaar, er is geen vuur
dat langer smeult dan dat van de begeerte te willen weten. Daarom, uit
nieuwsgierigheid, doen wij aan wetenschap en beoefenen wij in het bijzonder de
geschiedenis. Wij denken dat wij er belang bij hebben de historie te reconstrueren,
op te trekken, te zien en te doorzien aan die punten, waarin wij er van horen en er
van ophoren. Een krant van vandaag de dag, mijn ervaring van gister, een woord
in een toevallige ontmoeting, het boek dat mij ruggelings in de hand glijdt voor een
vreemde boekenkast en de bladzijde daarvan, die mij tussen de vingers glipt - dat
alles is mij de historie. Ik lees en verslind, ik luister en zet mijn ogen open en toen
ik bijkans veertig jaren was, dacht ik dat ik de geschiedenis kon lezen uit de
fragmenten, die ik verzamelde, kon reconstrueren uit de punten, die ik vaststelde,
kon schilderen in pointillé. Om bij dit beeld te blijven, mijn mening is, dat een ander
niet anders doen kan, dat Livius hetzelfde procédé volgde en zo Busken Huet. Bij
geroepen historieschrijvers als dezen kan uit hun werk allicht conscientieuzer
toewijding in het verzamelen der pointes van het pointillé worden aangetoond, maar
sinds ik heb gezien hoe de schrikbarende geschiedenis, van welke wij heden nog
maar nauwelijks herademen, al bewust of onschuldig vervalst is door die der griffiers,
die er met de neus bijgestaan hebben en deze geschiedenis overleefden, hecht ik
niet meer aan detaillering en volledigheid en trek ik mijn lijnen uit die punten, die
door mijzelf heengepind zijn. Ik lees, dat generaal Omar Bradley in zijn
oorlogsmemoires over de bevrijding van Parijs, in Augustus 1944, schrijft hoe
generaal Jacques Leclerc met zijn troep dermate feestvierend de hoofdstad naderde,
dat hij een scherpe opdracht moest ontvangen om op te schieten en de stad
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te nemen, waarop Leclerc en de zijnen zich dan eindelijk over de klinkerwegen van
Normandië naar Parijs reppen - het is mij voldoende, te weten dat Leclerc niet
Jacques heette en dat er in Normandië helemaal geen klinkerwegen zijn. De kleine
fransamerikaanse twisten over de Augustusdagen 1944 laten mij koud en indien zij
dat niet deden, zou ik een zo bezwaarlijke instructie naar de waarheid moeten
ondernemen, dat ik lange tijd niet vooruitkwam. Ik zal mij op andere punten genoeg
moeite moeten getroosten.
Dit splintertje nu van de geschiedenis dat wij aan onze kennis menen te hebben
onderworpen, die ik ter onderscheiding de ‘historie’ noem, zal, verwrongen,
verprojecteerd en vervalst als het is, nooit tot norm mogen dienen. De historie
verplicht ons tot niets, zij kan nauwelijks leerzaam wezen, onze wetenschap er
omtrent is nog niet uit het stadium van de mythologie verrezen.
Het is een van de gevaarlijkste trucs van de duivel om ons de geschiedenis als
normatief op te dringen. De geschiedenis is immers gedeeltelijk ook werk van hèm.
Wij kunnen de Satan buiten wat nog komen moet, wat heden beslist moet worden,
door onze vrije wil nog houden, misschien. Het is echter zo, dat geen uur
voortschrijdt, zonder dat deze Satan daar zijn punten in behaalt en zijn posten bezet.
Hij is dus onontwarbaar in de historie genesteld en daarom is de historie als criterium,
als ethisch element, niet te gebruiken.
Het is nu het fascisme, dat de geschiedenis altijd weer vervalst. Ik doel niet op
de romeinse fasces die Mussolini opgroef, toen hij van socialisme tot
radicaal-conservatisme omsloeg. Is Rome, het Rome van zijn leidend exempel,
trouwens groot geweest door de rechtvaardigheid, door bijv. godsdienstzin of
zedelijke grootheid der Romeinen? Niets daarvan, zegt Minucius Felix (H.
Wagenvoort, ‘De misdaad van de broedermoord’), de geschiedenis van Rome is
daarentegen een aaneenschakeling geweest van onrechtvaardigheden en goddeloze
wandaden. De oorspronkelijke bewoners waren latrones, bandieten, door Romulus
aangetrokken misdadigers, waarvoor hij een asyl opende omdat
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hij niet genoeg bewoners voor zijn nieuwe stad kon krijgen; die zich vrouwen
verschaffen door de sabijnse maagden te roven en wier stedebouw in het teken van
de broedermoord op Remus stond. Maar ik doel niet bepaald op Rome als ik over
fascisme spreek, fascisme noem ik gemakshalve elke mythische legitimatie van
conservatisme, en zo voelt het nederlandse volk het, dat al enige tientallen jaren
de vrijheid neemt om alle nationaal-socialisme, en alle dietse hysterie bv., fascisme
te noemen. Als Hitler sprak bij feestelijke gelegenheden, die gemiddeld per stuk
zo'n 200-duizend doden betekenden of daarop zouden komen te staan, als Hitler
zijn onbeschaafde muil openscheurde, begon hij altijd met de historie. Een van zijn
geliefde uitspraken was, dat de duitse mens weer Fredericiaans moest worden.
Deze Frederik was trouwens een merkwaardig man. Ik lees net, dat ze hem wel
eens een huzaar voorleidden, die op sodomie met leger-paarden betrapt was. Dan
zei Frederik: dieser Schwein soll zur Infanterie versetzt werden! De grootste straf
voor een cavalerist, in zijn ogen. Reclassering kun je dit niet noemen, het is het
tegengestelde. Maar, om in de beeldspraak der zoölogie te blijven, als de kleine
fascistische pissebedden in Nederland politiceerden, ging het over Jan Pietersz.
Coen en soortgelijke bewapende kruideniersbedienden uit ons Gouden Tijdperk.
Als die belachelijke jongen van Mussert aan het ‘denken’ sloeg, kwam er historie.
‘Ons Volk heeft een zeer roemrijke geschiedenis achter zich, heeft eens de
wereldzeeën beheerscht en de vlag geplant in ieder werelddeel en de wereld
verstomd doen staan van hetgeen zijn kunstenaars, zijn geleerden, zijn
handwerkslieden voortbrachten. Het bestond eens uit mannen en vrouwen, bezield
met moed, taaiheid en daadkracht, gegrond op een onwankelbaar Godsvertrouwen’
enzovoort. Als ik de indonesische archipel met brandschatting en doodslag in mijn
macht gekregen heb, dan zegt men mij christelijk-historisch, dat de aldus ontstane
situatie (Goddank!) noopt tot handhaving van deze situatie. Als een met de SS
vermaagschapt ambtenaar na-oorlogse zuivering en berechting ontkracht, dan eist
men dat zijn opvolger deze ontkrachting voortzet, omdat er anders ongelijk-
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heid zou ontstaan. Ieder die verkeerd wil, heeft wel een historisch argument waarop
hij zich kan beroepen.
En laten wij ons niet vergissen, ook de omgekeerde historie, namelijk de idee van
een noodzakelijk toekomende ontwikkeling, is, met normatiek bekleed, des duivels.
Hier lijkt het conservatisme precies op het communisme. Als ik het ene moet
verfoeien om zijn historisme, dan moet ik het andere om hetzelfde beginsel afwijzen.
Aha, zegt de lezer, het ene verfoeien en het andere afwijzen, daar hebben we hem!
Ik zal deze spitse lezer in mijn laatste hoofdstuk van antwoord dienen. Maar
inderdaad, zoals de conservatief de historie achteruitziend normatief maakt, doet
dat de communist in prospectie. De communist beredeneert, dat historisch
onafwendbaar is, dat de (min of meer zuivere) marxistische staat zich zal
verwezenlijken. Nu is dat misschien zo. Maar ik ben niet van plan om deze
voorziening daarom ook in alle opzichten te aanvaarden, wat de communist van mij
wenst; om haar over mijn gedrag te laten heersen; ik onderwerp mij niet aan de
toekomsthistorie om haar waarschijnlijke of, wil men, noodzakelijke verloop. Ik zal
mij daar, zonodig, tegen verzetten, en ‘zonodig’ slaat niet op een noodzakelijkheid
om toch nog een ander resultaat te krijgen dan noodzakelijk geacht wordt, omdat
dat immers in deze veronderstelling tot de onmogelijkheden behoort, maar op mijn
persoonlijke integriteit van dit uur, in deze beslissing, over ophangen of niet
ophangen, over oorlog of vrede.
Ook anders wordt deze ongeboren historie al te hulp geroepen door mensen die
verkeerd willen. Zo kan men het signaal gerust op rood zetten, wanneer van een of
andere zijde ‘het oordeel van de geschiedenis’ aangekondigd wordt. Men doet dit
als er geen argument meer over is om tegen het onrecht, de valsheid en de
criminaliteit, in een zekere situatie, staande te houden. Van de ontelbare ongenezen
duitse nazi's durven maar weinigen de massamisdadigheid, waarin zij voorgegaan
werden door Hitler, brutaalweg verdedigen. (Als ik dit corrigeer is dat percentage al
weer onrustbarend toegenomen). Velen echter, die, zeker niet om respectabele
redenen, voor deze brutaliteit terug-
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schrikken, maskeren de uitspraak van hun overtuiging door zich deze zelf te
onthouden en te zeggen ‘de geschiedenis zal wel over Hitler c.s. oordelen’. Het
oordeel wordt dus overgedragen. ‘De geschiedenis’ is normatief - als deze nu nog
niet gunstig oordeelt, dan komt zij wel eens in een ander ogenblik, waarop dit
gunstiger is. Dat men de waarde van de historie als rechter van tevoren al ontkent
door uit te gaan van zijn variabele eigen ethiek, ontgaat hun.
De derde soort geschiedenis is die van onszelf, het is ons leven. Maar ook dit
leven, dat als ‘geschiedenis’ na De Geschiedenis en de Historie komt, is als geheel
ethisch indifferent. Soms geeft één deel ervan, het deel namelijk dat wij ons daartoe
zelf kiezen, verplichtingen.
In mijn leven, deze derde vorm van geschiedenis, de enige die tenslotte van meer
belang is dan tot het bevredigen van nieuwsgierigheid, de privé-geschiedenis, mijn
leven, zal nog gedifferentieerd moeten worden. Mensenleven wordt bepaald door
lot en keuze. Lot is, dat het sneeuwt of regent, lot kan kosmisch en politiek zijn, een
kwestie van witte bloedlichaampjes en jeneverprijzen. De keuze staat daar naast,
maar waar de keuze van de ander mij raakt, is zij ‘lot’ voor mij; telkens als ik handel
of nalaat ben ik lot voor anderen. Voor mijzelf splits ik dus lot van noodlot af; het is
maar een ingreep in mijn privé spraakgebruik. Noodlot is, dat het sneeuwt, lot is dat
ik geen hele schoenen heb omdat mijn schoenmaker dronken was, dat mijn paraplu
gestolen is, dat ik mijn geld verteerd heb en dus geen taxi meer kan betalen, kortom,
lot is alles wat sociologisch bepaald is. Zo zit het, dat ik deze keer weer 14 dagen
ziekte in mijn privé geschiedenis schrijf, het werk niet kan doen, dat ik had willen
doen, maar de gelegenheid heb te denken, over dingen, die mij anders niet geraakt
zouden hebben, for better and worse. Mensenleven, deze kleinste en belangrijkste
categorie in alle vormen van geschiedenis, wordt dus bepaald door noodlot, lot en
keuze. En van deze drie is slechts het laatste tenslotte van een groter belang dan
van een louter geschiedkundig.
Geschiedenis en historie, lot en noodlot, het verdwijnt met
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het tikken van de klok en het is nooit geweest. Maar wat ik doe en nalaat doorstaat
voor mij de tijd, blijft bij mij en blijft mij bij, zolang ik ben. Er zal een ogenblik komen
dat dit leven vervuld is en deze vervulling zal wezen, zoals wij ons die gekozen
hebben. Maar de Geschiedenis zal tegelijkertijd afgelast en de Historie opgelost
zijn, lot en noodlot opgeheven.
Zoals de enkeling, in de gemeenschap ingebed, tot sociaal wezen wordt op zijn
grenzen, in het contact met de ander - hij kan zich niet verroeren of hij raakt die
ander - zo ook maakt zijn leven deel uit van de historie, die een commuun stuk
levensgeschiedenis is.
Zelfs zijn beoefening der geschiedeniswetenschap, stuk levensgeschiedenis als
zij enerzijds voor hem is, ondervindt anderzijds, dat zij in het krachtenveld bestaat
van een persoon. Mijn terugblik in de geschiedenis dient een privé belang, en dat
zowel door een triviale nieuwsgierigheid als door de soms drukkende
noodzakelijkheid verder te leven, waartoe op een ogenblik eerst het gezeild of
gedreven bestek moet worden opgemaakt. Het is een ‘nacherleben’ om alsnog te
kunnen leven. De feiten, die ik de revue laat passeren, kies ik uit vele uit en ik houd
ze in het floodlight van mijn hoogstpersoonlijke kleuren. Ik regisseer de revue, ik
souffleer en ik sta bij de lampen, maar ik kan tenslotte niet anders. Niemand kan
anders. Ortega y Gasset schreef in ‘Over het romeinse rijk, of leven gelijk vrijheid
en leven gelijk aanpassing’ in ‘Zelfinkeer en Verbijstering’ over Theodor Mommsen,
die hij een soort Hercules der geschiedschrijving noemt. Mommsen had de
geschiedenis van Rome achtergelaten bij Julius Caesar; Rostovtzeff, de schrijver
van ‘De Sociale en economische geschiedenis van het Romeinse Imperium’, 1926,
is door zijn persoon en zijn lot aangewezen om haar daar weer op te vatten. Ortega
y Gasset zegt: ‘Mommsen bleef staan op de drempel van het Keizerrijk, omdat de
horizon van zijn persoonlijke ervaringen op politiek terrein en die van zijn tijd daar
bleven staan. De 19e eeuw kan alleen het republikeinse Rome begrijpen, het
opstijgende Rome met zijn ongerept geloof
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in de goden en in zichzelf en dat leefde in ‘diepe eendracht’ en in wat het voelde
als libertas.
Maar de levensvorm, die Romeins Keizerrijk genoemd wordt, kwam juist omdat
de concordia en de libertas, twee etherische en tegelijkertijd zeer substantiële dingen,
vervluchtigd waren. Beide termen zijn van Cicero en hij drukte daarmee de grote
onbehaaglijkheid uit, die de aanblik van het leven om hem heen in hem wekte.
Welnu, die aanblik komt in enkele van zijn wezenlijke trekken overeen met die welke
het westerse leven sedert een dertig jaren is gaan krijgen. Een nieuw historisch
landschap, totaal verschillend van dat wat tot nu toe als achtergrond van het
volwassen leven van Europa gediend heeft, begon zich te vertonen. En bij het licht
van dat nieuwe heden, werd de duisternis van de verre eeuwen van het Imperium
plotseling op een ontroerende wijze verhelderd en nam voor de ogen van de
historicus vorm aan en een zichtbaar gelaat. Er is dus geen sprake van dat de
actualiteit is komen samen te vallen met zijn (Rostovtzeff's; Ortega y Gasset laat
zijn lezer hier de kans lopen beide historici te verwisselen. Ch.) boek, maar
omgekeerd: de actualiteit heeft het boek geïnspireerd.’
Ja, en deze zelfde actualiteit heeft Mommsen doen zwijgen! Het essay van de
Spanjaard verscheen het eerst als artikel in La Nación, in Buenos Aires, in het jaar
1940. Het wordt mijns inziens later op merkwaardige wijze bevestigd door het
‘geestelijke dagboek’ van Mommsen zelf, dat niet eerder dan 30 jaar na zijn dood
gepubliceerd mocht worden. Mommsen overleed in 1903. Dertig jaar later is het
1933; het is dus niet verwonderlijk dat het testament pas in 1948 geopenbaard werd
(in ‘Die Wandlung’, p. 69-70). In Nederland kon men het (kort geleden) vinden in
het Nederlands Juristenblad, maar het lijkt mij goed, dat het ook hier gepubliceerd
wordt:
Ich ersuche die Meinigen, nach meinem Tode das Erscheinen eingehender
Lebensbeschreibungen nach Möglichkeitzu verhindren, insonderheit keine Papiere
zu diesem Zweck auszuliefern.
Ich habe in meinem Leben trotz meiner äusseren Erfolge nicht das Rechte erreicht.
Äusserliche Zufälligkeiten haben
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mich unter die Historiker und die Philologen versetzt, obwohl meine Vorbildung und
auch wohl meine Begabung für beide Disziplinen nicht ausreichte, und das
schmerzliche Gefühl der Unzulänglichkeit meiner Leistungen, mehr zu scheinen,
als zu sein, hat mich durch mein Leben nie verlassen und soll in einer Biographie
weder verschleiert, noch manifestiert werden.
Es kommt dabei ein Zweites hinzu. Politische Stellung und politischen Einfluss
habe ich nie gehabt und nie erstrebt; aber in meinem innersten Wesen und ich
meine mit dem Besten, was in mir ist, bin ich stets ein ‘animal politicum’ gewesen
und wünschte ein Bürger zu sein. Das ist nicht möglich in unserer Nation, bei der
der Einzelne, auch der Beste, über den Dienst im Gliede, und den politischen
Feteschismus nicht hinauskommt. Diese innere Entzweiung mit dem Volke, dem
ich angehöre, hat mich durchaus bestimmt, mit meiner Persönlichkeit, soweit mir
dies irgend möglich war, nicht für das deutsche Publikum zu treten, vor dem mir die
Achtung fehlt.
Ich wünsche, dass auch nach meinem Tode dasselbe mit meiner Individualität
sich nichts zu schaffen mache. Meine Bücher mag man lesen, solange sie eben
dauern; was ich gewesen bin, oder hätte sein sollen, geht die Leute nichts an.
Meine Briefschaften und sonstige Papiere sollen nach meinem Tode meinen
Söhnen Karl und Ernst zur Sichtung übergeben werden, wobei sie meine Frau nach
Ermessen hinzuziehen und ihre Wünsche berücksichtigen werden. Da ich nicht die
Gewohnheit hatte, empfangene Briefe zu kassieren, so wird bei weitem das Meiste
sofort zu vernichten sein. Im übrigen steht es ihnen frei, was sich dazu eignet, selbst
aufzubewahren, jedoch immer unter Ausschluss der Publikation. Eventuell können
sie auch, was sich dazu eignen sollte, einer öffentlichen Anstalt mit der Massgabe,
dass in den nächsten dreissig Jahren die Papiere unter Verschluss bleiben, dann
aber wie andere öffentliche Akten benutzt werden können, zum Eigentum übergeben.
Hierdurch wird die Entgegenstehende Bestimmung Par. 13 des Testaments
aufgehoben.
theodor mommsen
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Hoofdstuk XVI
Is ‘volk’ voor mij een realiteit die een moraal oplegt welke die van mijn hoogst eigen
individualiteit te boven of te buiten gaat?
Wat is mijn volk? Zijn het mensen met wie ik, over de grenzen van de familie
heen, door banden van het bloed ben verbonden? De mensen die, tot ‘diep’ in de
historie, van soortgelijke mensen afstammen als van wie ik afstam? Als dit het
criterium is, mag ik wel zeggen dat ik mij tegenover het begrip volk zeer onverplicht
voel. Overigens laat zich bij een serieus onderzoek zo een volk niet aanwijzen. Ik
heb zoveel vaders en moeders dat ik dan een vrij mens ben, hetgeen ik altijd al
vermoed heb. Want de vaders en moeders van mijn vaders en moeders takken zich
door een wirwar van miljarden mensen teruggaande voort tot de oorsprong van de
mens, zoals dat het geval is bij iedereen. Het is wetenschappelijk wel erg plomp om
slechts een klein deel van deze bloedstroom gesepareerd te denken en tot bed van
oorsprong te benoemen. Ja, als ik dicht bij huis blijf, kan ik wel zeggen, dat er ‘fries’,
‘saksisch’ en ‘duits’ bloed in mijn vaatstelsel te keer gaat, maar als men biologisch
wetenschappelijk wil zijn, mag men niet dicht bij huis blijven; wat is ‘duits’, ja
‘saksisch’, ja ‘fries’? Die woorden duiden alleen de aanname aan van een beginpunt
waar, ergens in de geschiedenis, de waarneming kan beginnen van een zijkanaal
van de grote erfstroom van het menselijke bloed. Bekijk ik mijzelf eens
anthropologisch, dan taxeer ik op grond van bepaalde somatische kenmerken, dat
ik o.a. slavische en semietische genen heb of, dat is beter uitgedrukt, genen van
volken waar slavische en aziatische talen gesproken worden. Maar zou ook anders
verwacht kunnen worden, gezien historische feiten als volksverhuizingen?
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Als ik dus aan het begrip ‘volk’ geloven kan, dan is dat allereerst slechts als aan
een sterk sociologisch bepaald begrip. Dan is dat alleen, omdat ik niet wil ontkennen,
dat sociologische feiten bepaalde families gewervelden, ‘marriage circles’,
samenvoegden, opeendrongen en langere of kortere tijd gesepareerd hielden.
Enerzijds zullen de in deze kringen in totaal aanwezige genen in talloze
vermenigvuldigingen zozeer elkander tot functie geweest zijn, dat er min of meer
een type ontstond; noem het een ras, elke marriage circle is een potentieel ras.
Anderzijds zal de gesepareerde groep, naar gelang van de situatie waarin zij
geplaatst was, conduct ‘norms’, mores, gewoonten, liefhebberijen, een taal, smaken
en activiteiten hebben ontwikkeld, die het somatisch zich vormende type met
hebbelijkheden bekleedde, welke tot deze typevorming aanzienlijk bijdroegen. Daar
hebben we het volk dan. Maar in zoverre geloof ik er beslist níet in, dat ik al deze
feiten, welke tot het ontstaan van een volk samenwerkten, achteraf zalig zou willen
verklaren, dat ik aan het voorkomen van een volk voor enige mens die er toe
gerekend kan worden een verplichting verbonden acht. Dat zou alleen al belachelijk
zijn, omdat wij zelf volken kunnen maken en ‘rassen’ doen ontstaan. Op het ogenblik
is men bezig een geheel nieuw ras te vormen op de Hawaï-eilanden, uit chinese,
europese en autochthone genen. Autochthone zeg ik? Niemand weet wie ergens
werkelijk autochthoon is. Er komen ook nieuwe rassen in Amerika. Negerkinderen
in Los Angeles hebben gemiddeld een twee keer zo hoog IQ als die in Tennessee,
hetgeen uitsluitend komt door het verschil van California en Tennessee. Negers in
de noordelijke amerikaanse staten zijn geestelijk superieur aan blanken in de
zuidelijke. Als men mij zegt dat ik van de emigranten, die tussen 1950 en 1960 naar
Nieuw-Zeeland trokken, een ras moet maken in plaats van dat zij zich assimileren,
dan kan dat gebeuren. Ik klop bij de Geschiedenis aan voor een crediet van 2000
jaren, ik zorg dat de huwelijkskeus tot deze soort beperkt blijft en maak een volk
van bijvoorbeeld donkerblonde mensen van, zeg maar, gemiddeld 2 meter lang en
met rooie neuzen; mensen die uitgeslapener zijn dan anderen, omdat
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k het ze 2000 jaar lang zeer zuur laat hebben, maar op dezelfde basis ook met een
gevoeligheid voor speciale melancholieke gein. En nu moet je opletten, na 2000
jaar zullen ze zelf verplichtingen voelen voor het verschijnsel dat ze geworden zijn,
ze zullen niet anders meer willen dan in elkaar omtrouwen en uitvliegers assimilanten
noemen. Maar al zou ik de kans tot dat experiment krijgen, ik zou haar niet willen
benutten, want ik ben er van overtuigd, dat juist alles wat kan dienen tot de opruiming
van ‘volken’ in de hand gewerkt moet worden, dat alle genen voor elkaar bereikbaar
moeten zijn en dat het ontstaan van één genus gewervelden met vele miljarden
strikt individuele variëteiten een van de voorwaarden is voor Vrede op Aarde.
De oorlog maakte, dat ik van enkele volken iets leerde kennen. Ik begon
Amerikanen en Canadezen te zien, de Engelsen leerde ik beter begrijpen en de
Duitsers ook.
De Joden zetten mij pas na de oorlog voor hun volk als volk. Tot dusver had ik
ze niet anders gezien dan als nederlandse, duitse of engelse burgers, waarvan de
afkomst misschien een heel klein beetje meer vaststond dan van de andere burgers
dezer naties - een verschil dat per se niet principieel was; hoe kan dat ook, gezien
de paar duizend jaar waarvan wij überhaupt iets weten? Het bleven voor mij
Nederlanders, Duitsers of Britten. Hitler heeft mij niet van gedachten kunnen
veranderen en Israël zal dat op den duur alleen maar kunnen ten aanzien van
israëlische joden; ik hoop, dat er nog vele andere zullen blijven. Want als de
geschiedenis van geen enkel volk mij iets zegt, dan is ook de historie van het joodse
volk mij niet meer dan welke andere historie ook. Fokke Sierksma heeft mij met zijn
essay ‘Volk zonder Land’, in Podium destijds, zeker geboeid maar allerminst
overtuigd. Het opstel overtuigde voornamelijk van de persoonlijke moeilijkheden
van de schrijver met het Christendom, waar hij zich van afgekeerd had, en van zijn
competentie als schrijver, maar geenszins van de ethische noodzakelijkheid van
het Zionisme. Als ik niet erg in ras of volk geloof, dan erken ik a fortiori niet, dat een
bepaald land en een bepaalde natie voor welk volk ter wereld op zedelijke of op
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gerechtigheidsgronden zijn aangewezen. Het is een interessant verhaal, ja,
ontroerend, dat van het nomadenvolk dat uit Ur der Chaldeeën door het streepje
geschiedenis dat wij de historie noemen trok. Dat de culturele mutatie presteerde
en landbouwend werd, dus een land zocht om zich blijvend neer te zetten; de (maar
wie weet, hoe betrekkelijk) autochthone bevolking van een deel van Palestina
uitroeide of aan zich onderwierp, daarna op zijn beurt uitgeroeid, onderworpen of
in ballingschap weggevoerd werd, een volk van kooplieden werd en
wetenschapsmensen en kunstenaars ging voortbrengen. Maar dit verhaal geeft
geen verplichtingen, zeker niet aan de Joden van nu. Zij zijn vrij. En Abraham, Jacob
die met de Engel vocht, de Maccabeeën, hoe interessant als historie samen, zij zijn
even ontoereikend voor iemands verdere leven als de historie der Inca's of der
Amazonen dat is. En als het allemaal wèl wat betekent, dan houdt deze normatieve
geschiedenis niet op bij de Jabbok of bij Bar Kochba, bij Babylon, Lemberg en zelfs
niet bij het nieuwe Israël. Dan kan ik Sierksma's religie van de menselijke geest niet
redelijker vinden dan het geloof, volgens welke deze historie een openbaring is die
afsluit met Jezus van Nazareth uit het Huis van David. Dit zou dan de openbaring
zijn van heel De Geschiedenis, van elke historie, van ieders leven - lot en noodlot
beide; het wederwoord van elke keuze. Als men de historie van het oude
nomadenvolk dus volledig respect wil geven, dan is het mij te willekeurig, om er de
figuur van de Nazareeër uit te laten, die in alle hoeken der aarde de theocratische
wensdromen onvruchtbaar maakte, de besnijdenisinauguratie afschafte, leerde dat
Joden en Grieken gelijk waren, kortom, de mythen van ras en volk eenvoudig ophief.
Theo van R riep mij, toen wij hierover op een avond spraken, met zijn hartstocht
toe: ik tart jou mijn neus recht te trekken! ik tàrt jou, een jodenmop te vertellen op
de manier waarop ik dat kan, ik tàrt je! Welnu, dat wint hij. Maar ik tart hèm om mij
aan te tonen, dat het om iets meer gaat dan om neuzen. Ik tart hem, om mij te
bewijzen, dat zijn onverbeterlijke wijze van het maken van goede grapjes hem het
exclusieve recht
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geeft op een bepaald aantal vierkante mijlen grond in Klein-Azië en dat mijn rechte,
zij het wat te dikke, neus mij voorgoed over-levert aan de Lage Landen; waarom
de hele wereld niet van ons samen is, de nikkelmijnen bij Petsamo en de
zilvergroeven in Mexico inbegrepen; waarom wij niet samen naar Nieuw Zeeland
zouden kunnen trekken en onze kinderen Nieuw Zeelanders laten worden - zolang
zij dit believen en niet liever Argentijnen zouden willen zijn. Jean-Paul Sartre blijft
onbewogen staan in zijn Réflexions sur la question juive, Sierksma slaat er in zijn
aanval helemaal naast. Voor iemand die een noodlot accepteert is dat geen noodlot
meer. En Sierksma mag menen dat hij ‘in het onbewuste geworteld is in bloed en
bodem, in volk en vaderland’, ik ben het bepaald niet, en ik neem dat van anderen
niet zo gauw aan. Montagu toonde aan, dat zwarte en blanke kinderen er geen
flauw idee van hebben, noch ook dat zij daarvan onbewuste kennis zouden dragen,
dat er tussen hen wezenlijk verschil, laat staan een quaestie van superioriteit en
inferioriteit is, totdat hun dit door de practijk of opzettelijk is onderwezen! Deze
bedenkingen heb ik van het begin af tegen Sierksma's essay geuit (zonder dat ik
tegen het plaatsen ervan overigens een enkel bezwaar had) en niet veel later heb
ik het bovenstaande neergeschreven. Op dit tijdstip, waarop ik dit deel van mijn
boek weer onder ogen krijg om het persklaar te maken, is er wat gebeurd en zijn in
Praag Slansky en Clementis en 11 anderen opgehangen; deze manifestaties met
de galg zijn gevolgd door anti-zionistische explosies alom achter het ijzeren gordijn.
De eerste reactie daarop is te onzent, waar nu voorlopig nog geen galgen staan
opgericht, geweest dat men als bewezen uitriep dat Stalinisme anti-semietisch was
of dat men met een haast onnatuurlijke bedaardheid ging betogen, dat anti-semitisme
iets anders was dan anti-zionisme; de tweede reactie was, dat men elkaars reacties
aan een summier onderzoek ging onderwerpen om daarmede te bewijzen de politieke
horigheid waarvan men wederzijds trouwens reeds overtuigd was. Er is risico aan
verbonden om thans, in Januari 1953, vol te houden dat anti-semitisme iets gans
anders is dan wantrouwen in Zionisme.
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Ik zal dat toch doen, want de waarheid gedoogt niet anders. Ik stel echter voorop,
dat ik de ‘objectiviteit’, die bv. door De Groene aan de dag gelegd werd, daarom
afkeur, omdat er niet aan voorafgegaan is een integrale veroordeling van de
monsterachtige processen, waarvan Praag een specimen was. Omdat niet allereerst
de afschuw uitgeschreeuwd werd tegen het elkander ophangen dat nu al jaren
gaande is in het Oosten. Omdat niet eerst nog eens aangetoond werd wat het
wezenlijke gruwelijke in deze moordpartijen is: het cynisme. Als hier, over enige
jaren, Gerben Wagenaar zou worden opgehangen als een schurftige hond met de
motivering dat hij bekend had al dertien jaar een amerikaans agent te zijn geweest,
ik zou mij bijna ten dode over Wagenaar verbazen. Maar als er in het verloop van
twee jaren twintig zulke Gerben Wagenaars op deze wijze zouden worden
opgehangen, ik zou mij niet meer verbazen over Wagenaar, maar ik zou mij dood
schrikken om het cynisme waarmee men mij met deze motiveringen durfde
aankomen. Omdat het zeker zou zijn dat zij gefingeerd zouden zijn, slecht gefingeerd,
zorgeloos gelogen, zonder bekommering dus omtrent wat ik er van zou willen
geloven. Dat cynisme uit zich ook in de onbezorgdheid waarmee men zijn theoretisch
niet zeer aanvechtbare anti-Zionisme laat besmetten door anti-semitisme. Daarom
had in die eerste Groene na Praag op bladzijde 1 NEE! moeten staan. NEE tegen
de galgen en NEE tegen het IJzeren Gordijn. Pas een week daarna had, in de
objectieve trant van Davids, mogen worden geschreven over anti-semitisme en
zionisme.
Gemogen? Gemoeten! Ik ben aanzienlijk meer tegen Praag dan tegen Israël,
maar ik ben voor geen van beide. Onze situatie wordt voornamelijk door negatieve
krachten bepaald, en wel omdat wij kwaad willen of omdat wij niet goed kunnen.
Dat het communisme bestaat vindt, zijn oorzaak in de wereld die de bevoorrechten,
de Churchills, de Taften, de Hitlers, de Franco's en de conservatieve prelaten zich
wensen in stand te houden. Dat dit communisme stalinistisch werd, komt omdat de
mens niet duurzaam tot goed in staat is. Dat een goddeloos Rusland
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ineenstortte is niettemin geen zegen geworden; dat de nieuwe mensen in 1917 in
Rusland met spandoeken rondliepen tegen de doodstraf, is nog maar een aandoenlijk
stuk geschiedenis, sinds de al weer nieuwe mensen in Rusland daarna zo een grote
behendigheid kregen in het ophangen. Als mij iets verzoent met Nederland, dan is
het de faam die wij bezitten zo slecht te zijn in het ophangen. Nirgends in der Welt
wird man schlechter gehenkt wie in den Niederlanden, schreef Heine, de Duitser,
de Jood, ach schei uit, de mens.
Dat er Joden zijn, die zich een nationaal tehuis wensen, wie zal het ze kwalijk
nemen na 1945? Dat zij joodse divisies vormen die voor dit ideaal gaan vechten,
wie zal deze consequentie niet kunnen begrijpen? Maar Sierksma vereenvoudigt
de zaken al te zeer, wanneer hij zegt dat ze tegen ‘de Engelsen en hun
zaakwaarnemers’ vechten, ‘voor hun Land’. Op het ogenblik bevinden zich in de
Libanon en Syrië tegen de 250.000 displaced persons, agrarische en veehoudende
proletariërs, in de afschuwelijkste omstandigheden. Ik ken mensen, die tien jaar
zonder ophouden voor joodse vluchtelingen zorgden en het nu even druk hebben
met deze arabische. Deze Arabieren hebben het essay van Sierksma niet gelezen
en denken dat het land vanwaar zij vluchtten hun land is. Ik las pas een officiële
verklaring van Israël, waarin wederom vrede werd aangeboden en regelingen voor
deze vluchtelingen, maar, werd er bij gezegd, men moet wel begrijpen dat ze niet
terug kunnen komen. Deze displaced persons zullen het teken blijven dat oplossingen
als de israëlische geen wezenlijke oplossingen zijn, voor niemand en niets. Wanneer
een jood de israëlische oplossing zoekt tegen zijn levensleed, kan ik hem moeilijk
hard vallen. Ik wens hem zelfs geluk. Maar het is met wanhoop in het hart, omdat
ik weet dat hij een stap terugdoet naar oorlog en gasoven en concentratiekamp.
Zodra deze joodse man anderen een morele dwang oplegt om met hem, aldus,
joods te zijn, zodra hij hem gaat verachten en kwellen als deze zich verweert en
zegt: ik ben evenzeer en even weinig een Jood als jij een Schot of een Provençaal
en mijn sociologisch type maak ik mijzelf, wordt het zio-
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nisme een conservatieve, dat is een de mensheid bedreigende kracht.
Daarom is voor mij de joodse Marva (als die bestaat en waarom zou zij niet?) in
beginsel niet beter dan de Bund Deutscher Mädel. Ik kan mij zeer goed voorstellen,
dat men de verklaring die het Nieuwe Testament van het Oude geeft, niet aanvaardt
en ook dat men de verklaring die de joodse orthodoxie dat Oude Testament zelf
laat zijn opzij legt, maar ik kan mij daarbij alleen indenken dat men er zijn eigen,
nieuwe mythe met de grootste bescheidenheid voor in de plaats stelt. En ik ben
trouwens alleen al huiverig voor de mythe van een joods volk, omdat deze
anti-semitisme provoceert. Desalniettemin, wij zouden dat anti-semitisme moeten
aanvaarden, als wij ook maar voor een gering gedeelte in de realiteit van de hier
voorgeleide mythe zouden geloven. Maar zij is mij niet meer dan een vroom
bedenksel.
Het joodse ras bestaat niet. Het anthropologische type dat gewoonlijk ‘joods’
genoemd wordt, is bijzonder frequent onder al de volken van de Levant en het Nabije
Oosten. Als er ooit een ‘gang’ geweest is, die er belang bij had om het joodse ras
aantoonbaar te maken, dan is dat de gang van het behoudende Europa, vroeger
vooral door Russen en Fransen, later op onovertroffen wijze door de Duitsers
vertegenwoordigd. En zijn zij geslaagd? Wilhelm II, die het voornamelijk nog slechts
van de negatieve kant probeerde, zocht al vóór 1914 te bewijzen dat zijn Duitsers
‘arisch’ waren, maar het rapport van het bevolen onderzoek werd tenslotte niet voor
publicatie vrijgegeven, omdat in hele streken van het gebied waarover hij regeerde,
zoals Baden, geen ariërs voorkwamen... De proleet Wilhelm werd in zijn rassische
activiteit opgevolgd door de proleet Hitler, die het criterium omkeerde: wie waren er
Joden? Als dat werkelijk een sprekende realiteit was zou het niet nodig zijn ze
kenbaar te maken aan een ster op de jas. Nu werd de ster van David gelast te
dragen aan een ieder die onder zijn grootouders een bepaald aantal mensen had
die, let goed op, de israelietische godsdienst praktizeerden!
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Onderzoekingen wezen uit, dat typische anti-semieten compulsieve conformisten
zijn, die hun eigen onprettige eigenschappen projecteren op andere mensen, die
vaak zich sexueel niet voldoende mans voelen; Frenkel Brunswik en Sanford Jehoda
en Ackerman onderzochten patiënten die anti-semietische trekken vertoonden onder
hun psycho-analytische behandeling; het bleek, dat anti-semitisme bij hen in een
bepaalde behoefte voorzag; zij hadden een grote behoefte aan conformiteit binnen
hun groepen, zij wensten gerespecteerd te worden en neigden tegelijk tot
onderdanigheid jegens meerderen en deze laatste wreekten zij door aggressiviteit.
Hartley onderzocht studenten. Voor rassen-discriminatie zijn gepraedisponeerd die
studenten die gaarne conventionele mores aanvaarden, geen politieke belangstelling
hebben, groepsvorming met geestelijke doeleinden verafschuwen, maar begeerte
hebben naar de groepen wier bestaansreden zuiver in het sociabele gelegen is,
enz. Ziet men ze óók voor zich? De studenten van bepaalde Verbindungen, de SA
en WA-mannen, de adelborsten en sergeant-majoors, de voetballers en athleten
die fout gingen, kortom alles wat graag laarzen draagt en ‘erbij’ wil horen.
Het anti-semitisme is een onzindelijkheid. Het bestaan daarvan kan men niet
loochenen, maar uitgerekend de slechtste antistof tegen deze pest is het zionisme.
Zionisme is geaccepteerd anti-semitisme, het is een omgekeerd anti-semitisme.
Anti-semitisme kan alleen bestreden worden door de bron van deze pest, het
conservatisme, deze mythe van macht, die zich behalve van het kapitalisme van
de mythen van ras en volk bedient, uit te roeien.
Het communisme ging bestaan krachtens dit conservatisme; het geconcentreerde
conservatisme, dat het fascisme is, veroorzaakte de stalinistische vorm van het
communisme. Bij het communisme behoort uit der aard geen anti-semitisme. Bij
het christendom behoort uit der aard geen anti-semitisme. Bij het fascisme behoort
uit der aard anti-semitisme. Dat de Christenen en de communisten zich met
anti-semitisme besmetten ligt niet aan de leer maar aan de mensen. Die in de mens
gelooft of ook maar voor een deel is een gevaarlijke gek. De monsterprocessen
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van voor de Tweede Wereldoorlog en van nu kan men alleen verklaren uit de paniek
die daarginds moet geheerst hebben en wederom gaat heersen door de dreiging
van fascisme en oorlog - is Rusland het conservatieve Westen twee keer in 130
jaren veroverend, moordend en verwoestend binnengedrongen of is het andersom?
Zo is het anti-zionisme een panische reactie op de dreiging van de machten die het
anti-semitisme tot beginsel hebben. En omdat de mens tot geen enkele zuiverheid
in staat is laat men dit anti-zionisme, omdat het dan sterker in het onbeschaafde
onderdrukte volk wortel kan houden, moedwillig met anti-semitisme infecteren. Maar
helaas! maakt zulk een analyse voor de Joden in het Oosten, die de angst en het
heimwee niet kwijt kunnen raken, bitter weinig verschil.
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Hoofdstuk XVII
Eén volk dat ik door de oorlog leerde kennen, was het armenische. Over dit volk,
dat mij naar ik dacht geheel vreemd was, kan ik misschien nu het best spreken.
In de zomer van 1944 hoorde ik van de aanwezigheid hier in Nederland van
Kaukasiërs. Door de Duitsers gevangen genomen soldaten van het rode leger;
donker, klein van stuk, in oude duitse uniformen gestoken en op wachtdiensten
geplaatst. Soms zag ik ze als bestuurders van wagens, die door kleine paardjes
getrokken werden, maar meest waren ze in kampen of barakken geconsigneerd.
Zij zagen er droefgeestig uit, als zij al in vrijheid rondliepen. Dat was duidelijk: met
hun duitse uniformen leken zij toch een onderdeel van de vijand te wezen, wat voor
hen contact met gewone Nederlanders uitsloot; daarbij werden zij in het vrije verkeer
kennelijk ook gemeden door de duitse militairen zelf. Men vertelde mij hoe drie van
hen mistroostig over een achterpad in een groot dorp liepen. Het was een
Zondagmiddag, zij kwamen langs de openstaande ramen van de consistoriekamer
van een gereformeerde kerk, waar diakens met enige hoopjes pasmunt voor zich
op tafel de collecten sorteerden. Op slag veerde er iets op in de zwervende
Kaukasiërs. Zij wipten de vensterbank op en smeekten in hun beste duits: mitspiele,
mitspiele? Een oogwenk later zaten zij met glundere gezichten mee aan de tafel,
zij grepen in hun zakken en legden ook een handvol geld voor zich neer.
Er waren een KP-er en een koerierster die contact met hen kregen. Zij merkten
dat dit volk zo mogelijk nog minder produits was dan de nederlandse bevolking. Op
een gegeven ogenblik vroeg iemand ze om handgranaten en hij kreeg ze. Daarna
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riep hij mij er bij, omdat hij niet genoeg met hen praten kon. Ik kreeg later contact
met Alexander Hagopian. Alex was in 1907 in turks Armenië geboren. Nadat zijn
familie door de Turken uitgemoord was, had hij, een kleine jongen, kans gezien te
ontvluchten. Van zijn levensgeschiedenis is een serie boeiende verhalen te vertellen,
doch laat ik mij tot één geschiedenis, die in mijn kader past, beperken. Dolend in
het bergland, verhongerend en gappend, verstopte hij zich in de struiken, zodra er
Koerden in de omtrek te zien waren. Deze Koerden reden patrouille door het bergland
om armenische Christenen op te sporen. Als zij mannen of jongens op hun pad
vonden, was hun test nogal eenvoudig: trek je broek uit! Die niet besneden waren
en dus geen Mohammedaan, waren Christen en dan ging, zo van het paard af, de
kromme sabel er over. Vrouwen en meisjes moesten zich ook ontbloten, al was dat
minder om hun confessie te beproeven. Een dezer dagen hoorde ik een nederlandse
Christen met geestdrift toevallig over de Koerden spreken; dat zouden zulke prachtige
primitieve vechtbeesten zijn, waar ‘wij’ nog wel eens veel aan zouden kunnen hebben
in de volgende wereldoorlog.
Aan deze krankzinnige kaukasische verhalen herinneren trouwens doodgewone
gebeurtenissen uit de bezetting van ons eigen land. Een marechaussee, die in
Assen terechtstond, een van die stakkers waar de Paus, de Linie en de Telegraaf
zo voor op de bres staan tegenover onze wraakzuchtige rechters, was op een
schone ochtend in de buurt van Havelte op de jodenjacht en ontdekte toen ditzelfde
criterium, maar omgekeerd: hij liet het donker uitziende stuk wild dat hij voor het
geweer had óók de broek uittrekken en zo waar, hij had geluk en kon een Jood
inleveren bij de vijand. Ik heb de man zelf gesproken; hij kreeg maar een geringe
straf, en die stond hem nog niet eens aan, want hij had als bewaker in Westerbork
óók wel mensen geholpen, maar bovendien zou bij een onvoorwaardelijke straf wel
niet tegen te houden zijn dat hij de politie uitgezuiverd werd, hetgeen hij veel erger
vond dan de straf zelf. Ik geloof dat hij zich onnodig bezorgd maakt. (Schreef ik
toen; hij zal nu best
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weer ergens in soortgelijke dienst zijn.) Lord Vansittart vindt dat wij Franco-Spanje
maar weer bewapenen moeten en de neo-nazi-pers neemt deze woorden
instemmend over... van de bladen der eerwaarde broeders fascisten zelf spreken
wij liever helemaal niet, maar zij verwekken wel weer een tijd, waarin het soort dat
gehoorzamen kan en orde mint bij Het Gezag zeer gevraagd zal zijn. Veel
merkwaardiger is op het ogenblik die voorhuid. Wie heeft nooit gevreesd, dat deze
zijn fatum zou betekenen? Maar zo overtuigend als hier bleek dit zelden. Priapus,
onberekenbaar vorstje, parmantige nar, miskend genie, ongedurig gezelschap,
paniekzaaier onder de rokken, laten wij u met aandacht beschouwen, met gepaste
verbazing en niet zonder beduchtheid. Hier is het symbool van de absurditeit. Want
triomfantelijk of soms terneergeslagen, het zal dikwijls nèt verkeerd geweest zijn.
Uw besnijdenis kan ons redden en zij kan onze dood zijn. Wie op u gokt, gokt
verkeerd, wie niet speelt, speelt ook, en even verkeerd. Fatum Organum. Fata
Morgana.
Om naar Alex terug te keren, hij kwam tenslotte in een weeshuis in Tiflis en
vervolgens, door de woelingen der revolutie, in Batoem. De Armenian Benevolent
Union in Constantinopel haalde de kinderen per schip op en bracht ze naar de
Balkan. Vandaar voerde men Alex met 15 andere kinderen naar Engeland, waar
hij de taal en een vak leerde. Toen ik hem leerde kennen woonde hij al 14 jaar in
Nederland. Bij het uitbreken van de oorlog was hij nog statenloos, maar toch een
strijdbaarder Nederlander dan de gemiddelde hollandse burgemeester. Hij bracht
negen geallieerde piloten over de grens, onder wie Prince, Morell, Moore en King,
die naderhand bericht van goede aankomst stuurden en hij steunde materieel alle
verzets-activiteit waarvan hij maar kennis droeg. Ik stond er eens beducht bij, toen
hij een Duitser, die hem wel twee voet in lengte overtrof, uitschold voor ‘Tuige van
Moffe’. Deze man had hem zojuist verboden contact te leggen met een groepje
Armeniërs, dat Alex in Utrecht ontdekt had.
Het contact kwam anders best voor elkaar, ook zonder de
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toestemmïng van de Duitsers. Na een paar verkenningen ging ik helemaal met hen
in zee. Ik ontdekte dat mijn Kaukasiërs uit Georgiërs, Tartaren en Armeniërs
bestonden. De Armeniërs waren door de Duitsers gevangen genomen in 1942, bij
de grote slagen in het Don-bekken. Hoewel zij de Russen vriendelijke mensen
vonden, met wie zij best overweg konden, waren zij voor een groot deel uitgesproken
anti-communistisch. De meesten van hen waren nog niet van zo'n leeftijd, dat zij
zich het oude Armenië nog konden herinneren, niettemin rouwden zij over de
verdeeldheid van hun land en hun volk. Dit trof mij sterk. Zelfs Alex, die als klein
knaapje Klein-Azië al ontzworven was, kon alleen maar met grote vervoering spreken
over zijn oude volk, over de duizend bronnen van Bingol, over de stad Erivan en
over het ooft, dat nergens zo rijk, so sappig en zo geurig was als in Armenië. Over
de rivieren Euphraat en Tigris en over de berg Ararat.
Ik heb tientallen Armeniërs uit het bataillon leren kennen. Een deel lag in Austerlitz,
een deel in Maarssen, Loenen, Nieuwersluis en Utrecht. Het onderzoek werd
voorzichtig gedaan. Ik had mijn italiaanse paspoort en kon mij als Carlo Giuseppe
Bandinelli overal vertonen. Mijn fiets mocht niet gevorderd worden. Als er wat
gebeurde stond mijn General-Konsul X, de oude schurk, achter mij... Mij bleek, dat
het bataillon vrijwel een hechte eenheid was. Er liepen Tartaren en lui uit
Azerbeidzjan tussen door die minder te vertrouwen waren, maar van de Armeniërs
waren er maar een paar die bij uur U geïsoleerd moesten worden.
Het vuur waarmee Alex zich voor ons armeense bataillon inzette was zeldzaam!
Hij troostte ze, hij sleepte zijn huis voor hen leeg en hij trotseerde alle gevaren voor
hen die men maar lopen kon in die tijd; hij deed dit alsof hij hun consul, hun
ambassadeur was, terwijl hij aan het gemeenschappelijke vaderland slechts
vervaagde herinneringen bewaarde. Vergelijk dit maar eens met de daartoe
aangestelde en betaalde nederlandse buitenlandse diensten, die wij zelf tijdens de
oorlog hier en daar in den vreemde hadden. Wij, die nog wèl een natie vormen.
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Er was alle reden voor de vijand om zijn Armeniërs met wantrouwen gade te slaan.
Nadat de Duitsers in 1942 een goede tachtigduizend Kaukasiërs krijgsgevangen
hadden gemaakt, plaatsten zij dezen in West-Rusland en Polen in gevangenkampen,
die er op berekend waren genoemd getal snel uit te dunnen. Ik heb de verhalen van
tientallen Armeniërs, die overal verspreid lagen en zij kloppen met elkaar en met
die van de Georgiërs. In de kampen bij Rowna, Slawuta en Poltawa stierven soms
500 tot 1000 mannen per dag. Maar het zijn geharde en taaie mensen. Andranik,
die grote kinderen thuis had, had nog over de Don gezwommen, op een plaats waar
deze vier keer zo breed is als de IJssel en in een jaargetijde, waarin er nog
ijsschotsen in plegen te drijven. Ondanks de massafusilleringen, de ziekten en de
honger, waren er in 1944 toch nog de helft in leven, zij het dat deze goed 40.000
ongeïnteresseerd genoeg geworden waren om zich in oude uniformen te laten
steken. Ashot woog in Januari zevenendertig kilo - toen ik hem ontmoette kon hij
pas weer lopen. Eten? Dan ook werken. Dit was het enige wat de Duitsers ervan
vonden. Een zeer klein deel, dat van het herstel van een onafhankelijk Armenië
droomde, heeft nog in de Krim gevochten tegen het rode leger. De rest, die dit
volstrekt weigerde, werd als minder betrouwbaar beschouwd en in de zg.
arbeidsbataillons naar Frankrijk, België en Nederland gevoerd. De vijand kon geen
man missen. In ons land waren er o.a. op Schouwen, Goeree, Overflakkee en
Utrecht Armeniërs en verder in Holland langs de Noordzee-kust hier en daar
groepjes. Zij waren in bunkers ondergebracht en mochten zich maar zelden vrij
bewegen. Ik ging na, dat het contact van de burgers met de zwijgzame donkere
mannen meestal in begin 1944, overal op dezelfde manier tot stand gekomen was.
Zij werden gemeden omdat zij tot de vijand gerekend werden en zij waren zelf ook
te terneergeslagen om contact op te nemen. Dan kwam er bv. een door ziekte in
een nederlands ziekenhuis en ontstond een gesprek met de dokter of de zuster.
Men hoorde hun trieste geschiedenis en begreep dat men met iemand te doen had,
die ongeveer net zo over de Duitsers dacht als men zelf.
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Dit contact breidde zich uit, maar nooit diep in de armeense gelederen. Er waren
overal maar een paar naar voren komende figuren, meestal zij die een beetje duits
spreken konden, die het contact met de Nederlanders handhaafden en op alle
plaatsen waar ik berichten van kreeg was wat geschiedde ongeveer hetzelfde: de
vertegenwoordigers van de Armeniërs waren niet ongenegen om met het
nederlandse verzet in overleg te treden over de vraag wanneer en hoe wij ons
samen van de Duitsers konden ontdoen. Op de proef gesteld, bleken zij voor niet
veel te staan. Als ik op een ochtend om handgranaten vroeg kreeg ik 's avonds een
fietstas vol. Wij moesten ze zelfs temperen, toen ze met een duitse militaire motor
aankwamen waarvan ze de berijder op een donkere weg hadden aangehouden,
voor ze hem vermoordden. Ik had alleen met het ene bataillon te maken, dat van
de Gelderse Vallei af over Utrecht, dan langs de Vecht, in de richting van Amsterdam
verdeeld lag in veel kleinere groepen. Voorlopig beperkte ik mij tot het houden van
besprekingen met hun vertegenwoordigers; zij gaven ons alle inlichtingen die wij
wensten en zij bemachtigen konden en organiseerden zich zelf. Andranik, over wie
ik zo even sprak en die kok was van een duitse staf ergens aan het Wilhelminapark,
stal ongevraagd spek voor mij, of sigaretten, een keer zelfs duitse jenever en dat
bleef, behalve spionnage, gedurende maanden het enige illegale. En behalve dan
de besprekingen zelf, waar wij voorzichtig mee moesten zijn, omdat onze
bondgenoten onder strenge contrôle stonden. Soms kwam ik in de stad Ashot tegen,
die met een klein wagentje post reed. De jongen - hij was zestien jaar, toen hij in
de oorlog kwam - groette dan bijna onmerkbaar met de zweep.
Toen de voorbereidingen ver gevorderd waren had ik een bijeenkomst die ik niet
kan vergeten, ja, waaraan de herinnering mij met schaamte vervult om wat er na
gebeurde. In Berlijn was bij het OKW een Armeniër gedetacheerd, die kapitein in
het russische leger geweest was en op dezelfde manier het concentratiekamp
overleefde als de anderen. Chatchaturian was zijn naam. Hij werd om zijn oude
rang en zijn bekwaamheden door
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de Duitsers met een soort inspecteurschap bekleed, hetgeen hem de taak oplegde
om zijn verspreide landgenoten te bezoeken en hen toe te spreken over het oude
Armenië, dat, met duitse hulp van het russische en het turkse juk bevrijd, voor een
prachtige toekomst zou herrijzen, mits de zonen van dit land bereid zouden zijn te
strijden tegen de geallieerden. Het duitse organiseren kennende, stond direct voor
mij vast dat er precies zulke functionarissen voor de andere Kaukasiërs moesten
zijn. Dit bleek juist te zijn, en ik verkreeg hun namen. Chatchaturian maakte van de
gelegenheid gebruik te conspireren waar hij maar kon. Toen ik hem op de
gedenkwaardige middag, dat hij Utrecht aandeed, trof voor onze conferentie, waren
zij met zijn drieën, in complete duitse uniform en met Alex er bij als tolk. Hij was op
tournee met zijn collega uit Azerbeidzjan, maar die was eerst voor enige uren afgeleid
en werd ergens bezig gehouden. Wel was Wartuni meegekomen, majoor in het
rode leger en nu Feldwebel in het arbeidsbataillon. Ik moet zeggen, dat de duidelijke
ernst van deze mannen mij sterk preoccupeerde, voordat ik mij geheel in de
bespreking kon begeven. Daarvóór lag er natuurlijk al gepaste schroom van mijn
kant, want voor hoevelen, die als vertegenwoordiger van de illegaliteit een
samenzwering met duitse militairen dachten te ondernemen, zou het niet het laatste
geweest zijn wat zij hadden kunnen bedenken? Maar toen het geen val leek te zijn
en de bespreking begon, trachtte ik te doorgronden wat het merkwaardige, dat er
volgens ónze maatstaven toch beslist moest zijn in de karaktereigenschappen van
deze mannen, was. Iemand, in Turks-Armenië geboren, maakt als kind de opstand
tegen Turken mee, wordt bevrijd door de Russen en wijkt na het terugdringen der
Turken mee uit. Het lijkt er op, dat zijn land een kleine onfhankelijke staat gaat
vormen, maar in 1920 eindigt deze droom voor velen bij de vorming van de
Sovjetrepubliek Armenië, die niet meer dan een theoretische mogelijkheid bezit om
uit de USSR te treden. Tot ongeveer 1930 behoudt zijn land eigen kenmerken en
de eigen Gregoriaanse godsdienst, maar na die tijd zet de politieke en geestelijke
uniformering, die de czaren al naarstig
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ter hand genomen hadden, weer in, wordt de godsdienstoefening verboden. Andranik
vertelt dat zijn coöperatie 10 tot 15% van de jaarbudgetten moet besteden voor de
atheïstische propaganda. Hij weet nog wel wat van vroeger, maar ‘die joenge
joengens weten allemaal niet was das Chot ies.’
Men vervult zijn dienstplicht, en als Duitsland de oorlog begint, wordt men
gemobiliseerd. Men zit in de Oekraïne bij de artillerie, ergens met 500 man, maar
het is allemaal zo drassig, dat er niets te manoeuvreren valt, ‘die tanki tanki kan
niet,’ en van de 500 blijft men met 16 kameraden in leven. Na het concentratiekamp
van Rowna zijn er van die 16 nog 4 over. Deze vier capituleerden voor het duitse
eten en trokken de duitse uniform aan. Of men zwerft nog 3 à 4 maanden in de
Oekraïnische bossen, zoals Ashot, om zich daarna op dringend verzoek van de
angstige bevolking maar over te geven. Van deze groep, van 54, bleven ook precies
4 over. Maar zo vriendelijk als zij de Rus vonden, zo onbeschoft en wreed vinden
zij de Duitsers. Zij hebben nog de gelegenheid te zien hoe de Duitsers (daar zijn
dus ook de nederlandse SS-ers bij) vierkante mijl na vierkante mijl moedwillig
platleggen, huizen en inrichtingen vernielen, wat manlijk is doden en wat vrouwelijk
is op ongehoorde wijze schofferen. ‘Was die Moffen ien Roesland kapoet gemaakt
heb schreit hemel’, zegt Babken, en mijn armeense vrienden die nog hier zijn willen
veel van mij aannemen, maar nooit, dat de Oost-Duitsers werkelijk krijgen wat ze
verdienen. Wat dat betreft zien zij in mij een sentimenteel zwakhoofd.
Dit alles echter terzijde. Men is dus in het Westen en men conspireert tegen de
Duitsers, in wiens dienst men is. Het bleek mij, dat zij geen enkele verwachting
hadden van de wederopstanding van een vrij Armenië, dat zij dit daarom ook niet
eens meer vurig begeerden, dat zij niet zo erg communistisch waren, maar hoopten
op de overwinning van het rode leger; dat zij beseften, hoe moeilijk hun positie zou
worden als zij zich later inderdaad weer ter beschikking stelden van hun regering,
maar dat zij het voor de eer van ‘Armenië’, niet meer dan een begrip, dacht ik, de
moeite waard vonden om en bloc met de Duitsers
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af te rekenen. Zoals één tegen mij zei: om zich te voegen bij de gesneuvelde
kameraden en de uitgeroeide krijgsgevangenen, om goed te maken dat zij voedsel
en het leven boven de dood verkozen hadden. Maar de meesten zullen toch ook
wel gehoopt hebben dat een dapper en efficient optreden voor de zaak der
geallieerden hun de terugkeer makkelijker zou maken en de enige kans bood om
hun familie terug te zien. Deze laatste verwachting werd, bij de bijeenkomst die ik
met Chatchaturian, Wartuni en nog een leidende figuur van mijn bataillon had, niet
in het geding gebracht. De eerstgenoemde, een man met een krachtige kop en een
athletenfiguur, en ik begonnen onze wederzijdse verkenningen in het duits, maar
omdat Wartuni deze taal minder goed beheerste en de derde man niet verder dan
tot en met de militaire commando's, hield hij telkens lange samensprekingen met
hen in het armeens. Alex hoefde dus niet als tolk dienst te doen, maar hij mengde
zich hartstochtelijk in het onderlinge gesprek van zijn landgenoten. Dit duurde soms
zoveel langer dan ik nodig schatte om mijn woorden over te zetten, dat ik begon te
raden waarover zij het hadden. Ik probeerde van hun gezichten te lezen, maar die
zeiden mij alleen dat het deze drie Klein-Aziatische soldaten een zaak van leven
en dood was, waarover wij onderhandelden. Dat was het dan ook wel.
Wij gingen daar een volledig bondgenootschap aan. Zij zouden zich ter beschikking
houden van de geallieerde zaak en zich op onze aanwijzing in de strijd tegen de
Duitsers keren. Ik kreeg de verschillende groepen opgegeven waarin zij verspreid
lagen en van elke groep de naam van een vertrouwensman en een wachtwoord.
Wij zouden de overzijde van een en ander op de hoogte brengen, wat ook gebeurd
is. Na de oorlog zouden wij elkaar weer spreken over hun toekomst. Zij maakten
deze niet tot voorwerp der onderhandeling. De Armeniërs zouden wapens van de
Duitsers nemen en zonodig voor het overige voorzien worden uit onze eigen
voorraden. Er was nu niet veel beschikbaar, want onze eigen districten streden
hevig om hun deel, maar die aanvulling kon nog wel op het laatst gebeuren.
Vertrouwd als deze mannen met automatische vuurwapenen waren,
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zouden zij in een kwartier aan de sten gewend zijn. Handgranaten hadden zij al
sinds lang zelf verzameld. Ik merkte op dat zij dat om de een of andere reden prettige
wapens vonden, hetgeen mij goed voorkwam. In de loop van de jaren was ik hen
die, voor de verwachte openlijke strijd dan, 't liefst een pistool bezaten, lager gaan
aanslaan dan die een geweer prefereerden. Mensen die voor handgranaten voelden
waren nog weer beter en zij die van een mes hielden stonden bovenaan. Dezen
waren er maar weinig onder de Nederlanders. Een vriend van mij heeft een verrader,
die hij 's avonds op straat opgewacht had, met een bijl doodgeslagen en hij was
dan ook uitgesproken de beste terrorist die ik gekend heb.
Chatchaturian ging later naar Rotterdam, waar hij 5 onderofficieren aan zich
verbond en nog weer later naar Overflakkee, waar hij een verkeerde landgenoot
trof. Deze liet zich óók voor de revolte inschrijven, om zo te zeggen, maar verried
Ch dezelfde dag nog aan de Duitsers. Hij werd gevankelijk naar Duitsland gevoerd.
Zijn lot is mij niet bekend, maar geen van de nederlandse contacten waar hij kwam
heeft nadeel ondervonden van zijn arrestatie, waaruit blijkt dat hij heeft kunnen
blijven zwijgen.
Ik ging naar mijn kwartier met een tegelijk opgeruimd en een betrekkelijk bezwaard
gemoed. Van deze honderden geoefende soldaten konden de duizenden
ongeoefende BS-ers in ons gewest aanzienlijke steun genieten op dat grote uur U,
dat elke dag brengen kon, maar de verantwoordelijkheid voor deze mannen drukte
mij zwaar. Natuurlijk was er allereerst al de zorg, dat hun aanstaande medewerking
noodzakelijkerwijs moest worden medegedeeld aan de districtscommandanten, die
groepjes Armeniërs binnen hun gebied hadden. Dat waren er vier. En dezen zouden
er weer met hun medewerkers over moeten overleggen, wat tezamen de security
van de vreemdelingen naar mijn smaak erg moest verzwakken. Nu waren deze
mensen kwetsbaarder dan wie ook van onszelf. Als er op één plaats wat uitlekte,
was het hele bataillon goed voor de strop. Overigens woog bij mij zwaar het gevoel
voor de verantwoordelijkheid
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voor de kans. De blote kans, die wij hier in handen gekregen hadden, moest benut
worden, en terdege, anders faalden wij jegens onze helpers aan de overkant.
Duizenden kerels waagden samen een miljoen keer hun leven om de nederlandse
strijdkrachten van wapens te voorzien, soms op 5 afwerpterreinen in één nacht.
Duizenden jongens hadden er hun leven van gemaakt deze wapens op te vangen,
ze te vervoeren, op te slaan, schoon te houden, er mee te instrueren en er mee te
oefenen voor de grote dag. En op deze grote dag zou dit ene grote wapen, het
armeense bataillon, net de schaal ten goede kunnen doen overslaan. Ieder die
gevochten of geschoten heeft, weet hoe men zweten kan bij de gedachte aan de
eerste klap en het eerste schot. Als het een keer los is, gaat dat pas over. Ik was
vaak fysiek misselijk bij de gedachte of wij dit grote wapen wel op de juiste seconde
en op de juiste manier zouden gebruiken. Tenslotte veel minder voor de Armeniërs
zelf dan voor ons. Nu ik dit volk zo goed heb leren kennen, heb ik de neiging dit
laatste gênant te vinden. Alles is nu trouwens in alle opzichten anders.
Wij gingen in snel tempo plannen uitwerken, hoe wij onze bondgenoten konden
benutten. Die westelijk en noordwestelijk van de stad lagen werden opgenomen in
de plannen voor de verovering en de beveiliging van de verschillende bruggen. Voor
de bruggen over het Merwedekanaal en over het nieuwe Amsterdam-Rijn-kanaal
werd op minstens drie manieren gewaakt: door omkoping met drank, sigaren en
geld werden Duitsers bewerkt om wat onnauwkeuriger te zijn met de contacten der
dag en nacht op scherp gestelde springladingen; KP-ers trachtten deze, o.a. met
zuurinjecties in de kabel, te bederven; de snelle overrompeling van de wachten was
een van de eerste taken, die de districtscommandanten voor te bereiden hadden.
Voor een deel was geen van drieën nodig, omdat een speciaal duits contact diverse
springladingen door dummies had vervangen. Ook als de capitulatie anders verlopen
was, was van deze machtige ingenieurswerken tussen Holland en Utrecht wel wat
gespaard. Voor de andere Armeniërs zocht ik onbeschaamd de meest gevaarlijke
doelen, die, waarvan men aarzelde
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of zij met succes door BS-ers konden worden aangevallen. Ik voel dit achteraf als
tamelijk cynisch; deze in het nauw gebrachte mensen, die op ons teken wel wilden
sneuvelen omdat er toch niets meer voor ze te hopen was, wilden wíj wel als
zinkstukken, als een menselijk fonds perdu gebruiken, maar het is nu eenmaal zo.
Toen alles ten minste op papier voor elkaar was, kwam er een ijlboodschap voor
een spoedbespreking met de Armeniërs. Het bleek dat ze allemaal geconsigneerd
waren, en dat ze vreesden overgeplaatst te worden en de dringende vraag was wat
er dàn gebeuren moest. Omdat zij voor een deel ook buiten ons gewest verspreid
lagen, had ik naderhand bij het bezoek aan de generaal, in mijn vorige chapiter
verteld, toestemming gevraagd dit hele bataillon Armeniërs te mogen blijven
behandelen, waar het zich ook bevond. Ik hoefde mijn handen dus niet direct van
dit geval af te trekken als zij verhuizen zouden, maar op den duur zou ons contact
niet te handhaven zijn, want mijn taak hield mij hier. Ik was in die dagen juist weer
bezig van kwartier te veranderen, zodat mij wat te laat het bericht bereikte, dat de
Armeniërs aan het vertrekken waren. Ik kwam er achter dat zij naar Westervoort
gevoerd werden en van daar, weer van wapens voorzien, ergens achter de Rijn
gelegerd werden. De Duitsers wisten dat het offensief, in het Noorden onder
Montgomery, op komst was. Zij legden de Armeniërs dus op een van de plaatsen
waar het bombardement, dat de aanval ongetwijfeld zou inluiden, het eerst zou
komen. Een SS-regiment sloot bij hen aan. Samen moesten zij de eerste stoottroepen
opvangen. Ik knarsetandde toen ik dit hoorde, want het waren mijn Armeniërs
geworden, maar ik hield daar mee op, toen ik bedacht welke subtiele opdrachten
ikzelf voor hen gezocht had. Ik begreep dat het ogenblik daar was, dat ik mijn
bataillon moest overdragen. Van hier uit was het onmogelijk nog langer te besturen.
Het was een tijd, dat niemand van het westen oostwaarts over de IJssel mocht. Ik
zelf wel, omdat ik als Bandinelli niet alleen de IJssel mocht passeren, maar zelfs
vrij naar Duitsland reizen kon, doch voor een snelle koeriersverbinding was die
streng
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bewaakte rivier een te grote hinderpaal. Ik ging dus naar Max, de agent van het
BBO die met ons werkte, en zij stuurden een boodschap naar de andere kant waarin
de situatie uiteengezet werd. Ik gaf de positie van het bataillon op en de naam van
de bataillonsarts Abrahamian, die klaar stond om het nieuwe contact op te nemen.
Het wachtwoord was Ararat. Mij leek het niet neutraal genoeg, de naam van deze
berg bleek voor onze bondgenoten sterk geladen te zijn, maar zij stonden erop. Ik
wist dat een der britse, brits-nederlandse of amerikaanse diensten aan de andere
kant van de IJssel in de buurt van Westervoort of zuidelijk daarvan agenten zou
hebben met radio-sets, en vroeg om ons grote wapen van ons over te nemen en
het te gebruiken. Ik kreeg bericht, dat het voor elkaar was en voelde mij van een
bijna ondraaglijk geworden verantwoordelijkheid ontheven.
Nog voor de bevrijding hoorde ik hoe jammerlijk alles is gelopen. Mijn Armeniërs
hebben weken lang op contact gewacht. Abrahamian lichtte verschillende van zijn
kameraden in en gaf hun het wachtwoord, en hijzelf zwierf zo vaak hij kon onder
voorwendsels van zijn medische dienst naar de kant waar nog nederlandse burgers
zaten, maar niemand wendde zich tot hem of een der anderen. En Engeland bleef
stil. Hij probeerde een burger te vinden om een boodschap naar mij te brengen,
doch slaagde daarin niet. En op de ochtend van de 23ste Maart, toen de slag begon,
wisten de wanhopige Armeniërs niets anders te doen dan uit hun loopgraven en
bunkers te voorschijn te komen en met hun zakdoeken te zwaaien. De SS, die naast
en achter hen lag, zag dit en schoot nog op hen, voordat zij op de Britten en de
Canadezen schoten. Deze laatsten schoten terug naar de Armeniërs. Toen de vijand
terugtrok, nam hij zijn Armeniërs mee, om daar mee af te rekenen. De helft werd
gedood, de andere helft liet hij via de Veluwe weer naar ons gewest voeren. Hun
wapens waren hun weer afgenomen. Zij groeven voor de Duitsers aan de bekende
eenmansgaten en andere verdedigingswerken, tot de capitulatie daar was. Toen
was nog een restant aan ontbering gestorven, want na het verraad van Westervoort
werden zij wat het eten betreft als Nederlanders behandeld.
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Waarom de Britten deze zaak zo nonchalant behandeld hebben, is mij nimmer
bekend geworden. Het is mogelijk, dat ons radiocontact over deze quaestie het
nooit tot SHAEF gebracht heeft, maar in dat geval zou men mij dat na de oorlog
hebben kunnen zeggen. Toen heb ik tevergeefs links en rechts over deze zaak
gecorrespondeerd en ik was al in Juni 1945 in Engeland om hierover bij de instantie
navraag te doen, waarmee de berichten gewisseld waren, maar daar wist niemand
van iets. Men klopte mij er op de schouder en bood mij een borrel aan en ik had
een goede vacantie. De lieden die deze zaken behandeld hadden waren er niet,
niemand wist waar ze waren en niemand wist trouwens wie ze waren. Dat zaakje
daar zat waterdicht. Mij is wel gebleken dat het verlangen der Kaukasiërs om met
de geallieerden samen te werken op andere plaatsen tot even rampzalige gevolgen
geleid heeft. De Armeniërs van Schouwen-Duiveland hebben in de herfst van '44
in contact met de BS klaar gestaan voor de strijd tegen de Duitsers. Verschillende
leden der ondergrondse beweging zijn naar de andere kant gecrossed om over de
gezamenlijke opstand te spreken, maar het schijnt dat de Canadezen bij hun
verkenning de dijken en wegen te zwak vonden voor een operatie met meer of
minder zwaar materiaal, zonder hetwelk deze te riskant zou worden. Bij een van
deze laatste verkenningen evenwel, omstreeks Sint Nicolaas, veronderstelden de
Armeniërs dat de Canadezen er waren en dat de slag beginnen kon. Zij doodden
opgeruimd enige duitse officieren, maar nog terwijl zij daarmee bezig waren trok
het verkenningspeloton al weer terug. Van de Armeniërs die er daarna overbleven
heb ik in December enkelen gesproken. Zij vonden het langzamerhand
vanzelfsprekend dat zij aan de verlieskant stonden, wat er ook gebeurde; alsof er
een natuurwet tegen hun volk werkzaam was, zo koud en onpersoonlijk, zodat zij
niemand iets kwalijk namen. De ‘Tragedie op Texel’ heb ik evenmin van nabij
meegemaakt, maar daarover verscheen bij Becht in Amsterdam een boek onder
dezelfde titel, van J. A. van der Vlis. Op het Bureau Oorlogsdocumentatie heeft men
bovendien nog een stapel krantenknipsels met mededelingen van
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verschillende ooggetuigen. In de nacht van 5 op 6 April 1945 stond een
infanterie-bataillon van 800 man, voornamelijk Georgiërs, met enkele Armeniërs, al
staat dit niet in het boek, als één man op. Van der Vlis noemt al een officieel duits
rapport, na de oorlog gevonden, van October '44, waarin over de slechte
verstandhouding met de Kaukasiërs gesproken wordt. De Georgiërs hebben het
eiland op twee batterijen na in handen gehad. Zij hebben het dagen lang
volgehouden, tot de 3000 man troepen die de Duitsers met zware wapens aan wal
konden zetten hen eindelijk bedwongen hadden. Tot 24 April duurde de zuivering.
De Kaukasiërs die levend in de handen des vijands vielen werden beroofd, ontkleed
en op weerzinwekkende wijze vermoord. Er zijn gevallen bekend dat hun de ogen
uitgestoken werden en dat de ‘executie’ plaats vond door het inslaan van de
schedels. De vijand zelf verloor hier rond 2000 man. Er werden ook 117 burgers
van Texel gedood. Ik maak melding van deze geschiedenis, die ik niet zelf
meemaakte, omdat ik later wel hoorde hoe hierover gesproken en geruzied is in
Londen. Er is hier ‘op hoog niveau’ zoals dat in het anglicistische militaire jargon
heet, maar met een betekenis die in de practijk vaak tegengesteld was aan die
welke wij bedoelen als wij over een gesprek ‘op hoog niveau’ spreken, gedelibereerd
over ingrijpen van de andere kant af, over het stilleggen van de duitse batterijen die
de opstandelingen van het vasteland af teisterden en die de overtocht van de duitse
hulptroepen mogelijk gemaakt hebben, over het inzetten van speciale troepen ter
leiding van de nederlandse bevolking en de bevoorrading daarvan, enzovoort, en
er is met de vuisten op de tafel geslagen, totdat men elkaar toegaf: nu is het te laat.
Ik zou hier graag eens een officiële verklaring over lezen. Had men een speciale
traagheid te overwinnen, omdat de Georgiërs, anders dan de meeste Armeniërs,
grotendeels overtuigde communisten waren? Interessant is, dat temidden van de
massa eensluidende berichten over de moed en het goede gedrag van de Georgiërs,
twee knipsels opvallen die over... beestachtigheden der ‘Russen’ op Texel spreken;
een uit een oud-collaborateurskrant en een in een blad van de eerwaarde broeders
fascisten, onder de leiding

J.B. Charles, Volg het spoor terug

231
van een oud-zwart-fronter. Het hiervoor verklaarde onderscheid tussen illegalen
van de loyaliteit en illegalen van de guerilla, en daarmede een karaktertrek van het
nederlandse volk, kwam ook op Texel bloot. Heeft namelijk zo goed als niemand
deelgenomen aan de werkelijke strijd, de burgerbevolking heeft naderhand de steeds
minderende, toen vluchtende verliezers trouw verstopt, verzorgd, gevoed en
verpleegd, ondanks het levensgevaar waaraan zij zich daarmee bloot stelde.
Ik denk dat de ongeveer 350 Armeniërs die na de bevrijding in het PWO-kamp
bij het kasteel Haar Zuilen in krijgsgevangenschap lagen bij elkaar de restanten
vormden van de 3000 à 4000 die in Augustus nog in ons land waren. Zij waren daar
min of meer ondergeschikt aan de Duitsers en werden door dezen als vuil behandeld.
Ik liep van het kastje naar de muur om gedaan te krijgen dat zij goed verzorgd
werden en een andere status kregen dan de Duitsers. Op brieven kreeg ik geen
antwoord, maar mondeling stond men mij overal erg sympathiek te woord, de
gin-and-lime ontbrak er zelden bij. Langzamerhand gaf men mij te verstaan dat men
met deze Armeniërs in de maag zat: Rusland verlangde hun uitlevering en er zou
wel niet veel tegen deze wens zijn in te brengen. Op een gegeven ogenblik was
men zo vriendelijk mij te zeggen, dat de Armeniërs naar Duitsland gevoerd zouden
worden; men stond mij toe afscheid van ze te nemen. Ik kreeg de luitenant Gardiner
van de ME 27 mee, Mieke, die wat op de Armeniërs gekoerierd had, Alex als tolk
en nog een paar gezamenlijke vrienden, samen in een paar geallieerde wagens.
Toen wij bij het kamp kwamen viel mij de verbeten vijandigheid op van de Duitsers,
die daar in grote meerderheid huisden, toen zij zagen waarvoor wij kwamen. Op
een klein deel van het grote terrein waren de Armeniërs gebivakeerd, in lange rijen
kleine tentjes. Allerlei handwerken voerden ze daar nog uit. Zij vertelden dat de
Duitsers ze pestten door materiaal, voedsel en medicamenten voor ze achter te
houden. De Duitsers hadden laten weten dat zij vonden dat zij er ongelijk aan gehad
hadden van deze in Rusland nog tienduizenden tellende krijgsgevangenen nog dit
percentage in leven
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te laten. Zij voelden zich verraden en achtten zich in dit geloof versterkt toen onze
missie, oud-terroristen onder geleide van een brits officier, als vrienden kwamen
afscheid nemen.
Van dit afscheid hadden onze vrienden een feest gemaakt. Zij hadden zich in een
grote carré om ons groepje opgesteld en nadat de begroeting met oude bekenden
had plaats gevonden, kwamen er voorstellingen. Van alle kanten trad men om de
beurt naar voren. Eerst een man, die danste op een manier, die mij onbekend was.
Hij schreed eigenlijk langzaam van zijn plaats naar het midden, terwijl hij met zijn
heupen en zijn hals zijwaarts draaiende bewegingen maakte; toen hij dichterbij
kwam zag ik dat hij op zijn hoofd een gevuld glaasje balanceerde. Het viel een keer
om, maar hij keerde naar zijn plaats terug, het glas werd uit een veldfles
bijgeschonken en hij begon opnieuw. Deze keer lukte het. Toen hij voor mij stond
hurkte hij zover dat ik - wat ik begreep te moeten doen - het glas nam. Ik hief het
maar op, maakte een toastende groet in het rond - wat moet je? Je doet maar iets,
wat je meent dat de indrukwekkende hoffelijkheid van deze ceremonie enigszins
beantwoordt - en dronk het glas in een teug leeg. Het was een naar anijs smakende
genever, die ze zelf in het kamp gemaakt hadden. Misschien had ik maar een teug
moeten nemen, dacht ik op hetzelfde ogenblik, en had ik het glas behoren door te
geven aan Gardiner en die weer verder. Ik dacht ook een fractie van een seconde
of ik het lege glas maar niet het beste weer op het hoofd van de gebruinde soldaat
kon plaatsen, want ik vind dat men zich in zo'n geval geheel moet trachten in te
denken wat er verwacht wordt, maar ik gaf het maar in dank over aan Manouk, die
als commandant optrad. Daarop begonnen een paar kerels een dans uit te voeren
met messen in de mond, de bekende hurkpassen, naar alle richtingen en met vele
variaties, hoe langer hoe wilder. De rijen klapten er bij in de handen. Hier valt mij
in, hoe moeilijk het is om te vertellen wat men gezien en gehoord heeft. Toen ik
later namelijk eens aan mijn broer vertelde hoe de Armeniërs met messen in de
mond dansten, keek hij mij critisch aan en zei: dat lijkt mij griezelig voor hun dames.
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Hij stelde zich dus klaarblijkelijk een dansvloertje voor met geanimeerd foxtrottende
paren in plaats van deze dayak-dans. Ik vertel het nu iets uitvoeriger, maar ik weet
dat ik niemand zal kunnen meedelen wat deze plechtigheid geweest is, in dat carré
onder de hoge bomen van dit kasteelterrein. En nog minder zal ik kunnen uitleggen,
dat de vrolijkheid van dit afscheidsfeest geen ogenblik de misère kon verdrijven,
die de aanblik van deze door hun lot, hun noodlot en de historie gekwelde
kaukasische mannen, mij bood. Er kwam nog zang, die plotseling ergens begon en
abrupt eindigde, die daartussen eerst vreemd was, toen boeide en tenslotte haast
verontrustte. Het waren harde kelen, die zongen, maar toch kwamen de liederen
als het ware van zeer ver. Daarna stelde zich een oudere soldaat voor ons op en
Alex vroeg mij hier fluisterend speciale aandacht voor: dit was de man, die de grote
armeense dichters zou voordragen. De man voor ons begon te reciteren in de mij
volmaakt onbekende taal, maar op de manier die mij niet onbekend was. Ik
herinnerde mij dat dit de wijze was, waarop men in mijn knapenjaren op
jaarvergaderingen en in rederijkerskamers de reciteerkunst beoefende. Het was
precies alsof mijn vervelende knappe klasgenoot ons Bilderdijk opdrong: rollend,
dreigend, met klimmen en dalen, met bevelende gebaren, stampvoetend soms en
met vuurschietende ogen. Hij is nu dominee, maar kan onmogelijk van het goede
soort zijn. Zijn vader was reiziger en droeg altijd zijn rapport bij zich, dat hij trots aan
de klanten toonde. Het was ook geen goeie reiziger, zei men bij ons. Ik behield
gedisciplineerd een welwillende, ja zelfs aandachtige, trek op mijn gezicht terwijl ik
dit dacht, en ging toen proberen of ik ook rijm kon ontdekken in deze poëzie.
Misschien was het er, maar ik kon het niet terugvinden. Ondertussen hiejd de
voordracht aan. De menslievende blik op mijn gezicht begon te verstijven en ik ging
inwendig vloeken. Klootzakje, sprak ik mijzelf toe, brave jongen, dappere illegaal,
wat zit je hier voor schut. En maar een welwillend smoel getrokken. Deze jongens
hier om je heen hebben prima kansen om binnen het jaar in hun graf te liggen, want
minder dan Siberië zal er wel
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niet voor ze opzitten. En ze nou straks maar opgeruimd toegesproken. Er kwam
aan deze voordracht haast geen einde, of liever, als het ene gedicht uit was, kwam
er weer een volgend. Ik zag dat Alex tranen in zijn ogen had en merkte aan de
ademloze stilte van deze armeense jongens in het rond dat hier wel wat bijzonders
aan de gang moest zijn, en mijn gramschap maakte plaats voor triestheid. Toen het
programma uit was, begreep ik dat ik aan de beurt was. Ik ging staan en haalde
diep adem en ging op besliste, doch niet onblijmoedige wijze kijken. Ik zei zoiets
als: wij hebben prettig samengewerkt voor zover het mogelijk was, helaas is alles
niet gelopen zoals wij verwachtten, maar in een oorlog zoals wij nu net overleefd
hebben, kan teleurstelling nu eenmaal niet uitblijven. Wij gedenken met eerbied
onze dappere kameraden, die - dit was het enige ogenblik dat ik even aarzelde. Dat
wil zeggen, ik sprak in het nederlands zo luid en zo beslist als ik dacht dat de
omstandigheden vereisten en Alex vertaalde elke zin nadat ik die had uitgesproken.
Ik wist onder de zang-, dans- en declameernummers nog bij God niet wat ik mij zou
vermeten te oreren en ik wist het nog niet toen ik al was gaan staan, maar de
vertaling van Alex gaf mij telkens weer de nodige seconde respijt. Deze keer duurde
het een seconde te lang voordat de ingeving mij met de goede woorden begenadigde.
Later, toen ik navraag deed bij Hans, Mieke en Alex, had niemand het gemerkt,
maar voor mij zal de eeuwigheid pijnlijker en van langer duur zijn. Tenslotte bracht
ik ongeveer het volgende: onze dappere kameraden, die vielen voor Armenië en
voor de goede zaak. Terwijl ik het zei, smeekte ik: laat mij niet zeggen: ‘voor een
verloren zaak’ en het ging gelukkig goed. Zo ging het nog vijf minuten van Schiedam
naar Delfshaven en toen was ik klaar. Ik zweette en had kunnen kotsen toen Gardiner
het woord nam. Hij sprak in het Engels en hij werd eveneens door Alex vertaald. Ik
heb er geen woord van gehoord. Mieke kreeg een paar prachtige rijlaarzen, door
een van de mannen in zijn sheltertje met de hand gemaakt, ik kreeg een armeens
tapijt, dat driehonderd jaar oud was en de mooiste kleuren heeft, die men ooit aan
een tapijt gezien heeft
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en mijn vrouw een soort nachthemd van armenisch borduurwerk, waar ze later een
coquet bloesje van gemaakt heeft. Later kreeg ik van Ashot een sigarettendoosje,
dat hij prachtig met stukjes gekleurde raffia beplakt had. Er stond op een papiertje
aan de binnenkant Ararat en ‘voor Tsjarls’. Ararat...
Direct na deze trieste vertoning ging ik voort, mij te beijveren de kaukasische
krijgsgevangenen te laten onderduiken. Enigen had ik al voor het vertrek naar
Westervoort ondergebracht: Babken, Andranik en Ashot waren wat te veel in de
gaten gelopen door hun activiteit voor en met ons en moesten al veel eerder
onderduiken. Op een avond kwamen ze in hun soldatenpakken op een van mijn
adressen. Wij gaven ze andere kleren en lieten ze zitten waar ze zaten. Later, na
de catastrophe aan Rijn of IJssel, voegde dokter Abrahamian zich bij hen. Ashot
heb ik na de bevrijding als bediende tewerkgesteld op het gewestelijk commando
van de BS aan de Maliebaan. Andranik, die immers kok geweest was van de duitse
staf, beval ik zó aan bij captain James, het hoofd van de 14e section van de Canadian
Field Security, dat die hem onverwijld in zijn dienst nam. James heeft er nooit spijt
van gehad. Toen hij met zijn sectie verdween zocht ik nieuwe betrekkingen voor
Andranik, sommige meer en sommige minder geslaagd. Babken nam ik zelf in huis.
Hij was sympathiek, maar voelde zich niet gelukkig. Nu was Babken een jonge boer
uit de Kaukasus, die maar één ding wilde: monteur worden. Altijd had hij het over
auto's, die hij aftoos noemde. Hij zou zo verduiveld graag weten hoe zo'n ding in
elkaar zat, maar ik kon hem niet helpen. Mijn BMW, die ik van de Feldgendarmerie
had gestolen, was mij weer door een liaison-officer van de Special Force bij Prins
Bernhard ontstolen en verder kon ik hem niets aanbieden om zich mee bezig te
houden. Hij leerde zich wat nederlands uit een lagereschoolboekje en ik ging achter
een leraar aan voor hem die russisch kende, maar die zat net zelf voor een examen.
Babken zag mijn schaakbord en vroeg of ik met hem wilde spelen, maar na twee
keer had hij geen zin meer, omdat ik hem te zwak was. Verder zat hij de ganse dag
aan de radio te draaien op zoek naar
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russische stations en dat werd hem noodlottig. Op een dag werd hij erg onrustig
van wat hij hoorde en de volgende dag was het bericht er blijkbaar weer. Hij vertelde
mij dat de Sovjet-onder-danen die in West-Europa waren achtergebleven na de
oorlog, zich met spoed hadden te melden voor terugkeer naar het vaderland. Voor
Nederland was de meldingsplaats Tilburg. Wij pleegden nog overleg met enige
lotgenoten in Amsterdam. De meesten daarvan besloten niet te gaan, maar Babken
werd met de dag onrustiger en na enige tijd deelde hij ons mee dat hij zijn
ongehoorzaamheid niet verder durfde voortzetten. Hij ging naar Tilburg, waar hij
met meer lotgenoten op de trein gezet werd voor het vaderland. Na negen dagen
was een van de jongens weer terug, onder het ijzeren gordijn door en clandestien
onze duitse grens over. Aan de russische kant van Duitsland waren de wagons
gesloten en de Kaukasiërs tot gevangenen verklaard; een paar hadden hun wagon
kunnen vernielen en waren uit de trein gesprongen. Deze jongen was er niet best
aan toe. Hij was er vast van overtuigd dat zijn kameraden een barre toekomst
ingingen - als zij ten minste nog al leefden. Misschien was dit wat overdreven. Met
Babken had ik een paar afspraken over het sturen van bericht, maar hij zal er niet
aan hebben kunnen voldoen, want wij hoorden nooit meer van hem. Mij zijn geen
gevallen bekend, waarin men van deze in de moederschoot der sovjets
teruggekeerde soldaten wèl weer wat gehoord heeft.
Ik schreef brieven over deze zaken aan SHAEF, aan Prins Bernhard en aan de
russische gezant in Brussel, maar hoorde nooit van iemand iets. En heden ten dage
laat mij deze zaak nog niet los.
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Hoofdstuk XVIII
Zo heb ik Armenië leren kennen van de Armeniërs. Avond aan avond is mij soms
verteld van de abrikozen, die er zo sappig, kleurig, groot en zoet zijn dat de onze
er harde, schrale dwergappeltjes bij lijken. Van Prins Andranik, die zegevierend uit
Rusland trok om de Turken te kastijden en de Koerden, die hij helaas achter zich
aanzoog, toen hij moest terugtrekken. Van de berenjacht, van de Ararat, van hoe
de Perzen moppen vertellen. Hoe de armeense meisjes nog mooier zijn dan de
spaanse, die niemand trouwens ooit gezien had, maar waarvan toch bekend stond
hoe mooi zij waren. En hoe kuis zij waren.
Van de huwelijksfestijnen: hoe de familie en de vrienden zich op de avond na de
bruiloft voor het huis van het jonge paar verzamelen om zich door de moeder van
de bruid het laken te laten tonen met de kleine bloedvlek. Dit verhaal, dat weer eens
bewijst welk een absurde zaak de kuisheid is, vond ik niet bevestigd bij Frederic
Macler, een auteur over de armeense folklore, maar men houdt het staande. Van
de dranken die daarna onder grote vreugde gedronken worden. En tenslotte pocht
men ontroerd van de sterke verbondenheid der Armeniërs in de verstrooiing. Overal
zitten ze, en vaak in topposities in de olie, de filmbusiness, het bankwezen en het
hotelbedrijf, en denk maar niet dat deze geslaagden hun armere landgenoten in de
steek laten als het er op aankomt.
De verbondenheid, die de verstrooide Armeniërs blijken te kunnen onderhouden
en hun gemeenschappelijke liefde voor het vaderland is niet alleen treffend, maar
werpt de grootste puzzle op, die ik in de beschouwing over vaderland en volk op te
lossen krijg. Daarom kies ik dit volk als materiaal voor
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mijn gedachten. Er is namelijk geen vaderland, nauwelijks een ras en in zekere zin
zelfs geen volk!
Wat het ras betreft, het staat vast dat de oudste bewoners van het land Naïri-volken
waren, die zich zelf Chalden noemden en die zich, meestal vruchteloos, lang moesten
verdedigen tegen assyrische overheersing. Tiglat-Pileser en de Salmanassars I en
III hebben ze bij herhaling verslagen. Jeremia noemt ze nog, maar na de achtste
en zevende eeuw voor Christus zijn de Chalden verdwenen. Hun semietische bloed
is dan vermengd met dat van Phrygiërs en Thraciërs die, tegen de stroom der
volksverhuizingen in, van West naar Oost trokken en zich bij de volken, die ze daar
aantroffen om de meren Van en Urmia en onder de Ararat, vestigden. Ik wil mij niet
opwerpen als een anthropoloog, die eigen onderzoek gedaan heeft, maar geef
alleen weer wat de mensen van de wetenschap menen vast te kunnen stellen. Dat
is, onder andere, dat de Armeniërs van langschedelig (zie de opgravingen)
kortschedelig geworden zijn (zie de hedendaagse Armeniërs). Wellicht door de
gemengdheid van hun voorvaderen kunnen talloze volken worden aangewezen,
die verwantschap met Armeniërs verraden. Men kan de geleerden rustig laten
strijden over vragen als in hoeverre de koningen en de goden op de hettitische
reliëfs tussen 2000 en 1000 v. Chr. en die op de sumerische reliëfs en sculptures
armenoïde gelaatstrekken hebben; voor mij is slechts interessant dat men, dat zijn
eerst de Perzen en in navolging van dezen de Grieken en de Romeinen, sedert
ongeveer de zesde eeuw voor Christus over Armeniërs spreekt en dat dit volk uit
verschillende, indo-europeaanse en semietische, lang- of kortschedelige, meer of
minder gepigmenteerde stammen ontstaan is. Als de bijeenvoeging der elementen
in die tijd plaats gehad heeft en de taal zich gevormd, als de staatkundige constellatie,
hetzij vrij, hetzij ondergeschikt, zich min of meer gefixeerd heeft, is er een volk. Dat
is, merkwaardig genoeg, voornamelijk in niet meer dan een half-vrije staat, althans
na slechts korte volstrekte vrijheid. Perzische satrapen hebben het bestuurd, na
Alexander was Armenië min of meer afhankelijk van de Seleuciden en nadat de
Romeinen de macht
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van Antiochus breken, is het land, zij het in twee stukken verdeeld, een
driehonderdvijftig jaar onafhankelijk. Zij staan bekend als ijverig, als intelligente
landbouwers en ondernemende handelslui; Herodotus vertelde al dat ze de
scheepvaart op de Euphraat tot Babyion beheersten. Terwijl het volk, dat zichzelf
Haik noemt, een volk wordt, leven er in de bergen overblijfselen van langschedelige
blonde Chalden, die zich nog niet vermengen, niet agrarisch en handelend zijn,
maar veetelend en soms wat rovend. Later zijn ook deze elementen opgelost.
De twee landen worden samengevoegd tot één rijk door een agressieve koning
met organisatietalent, Tigranes, die zijn macht uitbreidt van de Kaspische Zee tot
Judea. Cicero zegt dat Tigranes, die de agressieve Lucullus met zijn Romeinen ver
terugslaat, de Republiek heeft doen sidderen voor zijn macht, maar Tigranes moet
zich later toch overgeven aan Pompeus. Hij wordt zetbaas voor de Romeinen, die
hem tegen de Parthen willen handhaven. Armenië blijft bestaan en ‘wordt een
speelbal tussen Perzië en Byzanthium’, om het in de taal der geschiedenisboeken
te zeggen. Ik hoop niet dat het vervelend wordt, maar het is beter deze historie te
voltooien. Avonturiers van verschillende vreemde herkomst proberen de troon te
beklimmen. Een jonger broertje van de perzische koning laat zich in Rome door
Nero kronen, afstammelingen van hem zien gedurende enige eeuwen kans deze
stoel voor elkaar warm te houden. Ze flirten teveel met de Parthen en worden van
tijd tot tijd door de Romeinen getuchtigd, een poosje zelfs worden zij voor straf een
romeinse provincie. Achter elkaar worden de Armeniërs door Arabieren, Byzanthijnen,
Tartaren, Ottomanen, Perzen en Russen overheerst; de perioden waarin zij een
betrekkelijke onafhankelijkheid hebben zijn zeldzaam.
Met de Russen begint voor Armenië de nieuwere tijd, die door ons meer op iets
nauwkeuriger schaal bekeken kan worden. De laatste perzische sirdar, die in Erivan
resideerde, regeerde nog zoals het in sprookjes hoort. Vanuit de vensters van zijn
hooggelegen paleis hield hij schietoefeningen op de boeren en hun ezels, die de
verkeersweg langs het paleis moesten nemen.
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En maar lachen als hij er een van de weg afschoot! Hij legde in zijn serieuzere
ogenblikken een vorstelijke verzameling aan van de mooiste vrouwen uit Georgië
en Armenië. Maar de Czaar staat gelukkig op het punt de vrijheid en het christelijke
leven op de Kaukasus te herstellen.
Nadat dan een verenigd georgisch en armeens leger, onder de Armeniër Madatian,
de Perzen verslagen heeft, komen de Russen erbij en nemen Erivan in; de Perzen
moeten vrede sluiten en het hele armeense land ten Noorden van de Aarax wordt
- onafhankelijk? Dat nu juist niet. Het was wel beloofd, inderdaad, maar het slavische
imperialisme, dat de volksdemocratie en het stalinisme nog wel niet uitgevonden
had, kende toch principieel al dezelfde rechtvaardigingsgronden van alle
aggressoren, van de spaanse veroveraars van Zuid-Amerika tot de nederlandse en
javaanse kolonialen toe: er moet Eenheid worden bewaard of gevestigd! Gode zij
dank viel er hier ook nog een geloof te verdedigen. Of het een politiek of een religieus
dogma is, dat onze wapenen heiligt, doet nooit terzake, of beter, er is vaak geen
verschil; vaak kan mooi van de gelegenheid gebruik gemaakt worden ook nog wat
groots te verrichten voor een onderdrukte bevolking.
De ‘stijfhoofdige en ketterse’ gregoriaanse armenische kerk was een doorn in
Christus' oog, wist de Czaar, en spoedig werd de russificatie plichtsgetrouw, gelovig
en met geweld ter hand genomen. Scholen overnemen en kerken sluiten,
landverraders aanstellen en processen voeren; het bekende procédé. In 1903 is de
armeense kerk definitief verboden. Ik verzoek van dit jaartal en het feit wel goede
nota te nemen. De voorstelling dat het hinderen van de godsdienst pas in het
bolsjewistische tijdperk begon, is wat erg naïef. De Czaren bleven een deel van de
Armeniërs pesten in hun nationale gevoel, hun eigen geestelijk leven en de
aangelegenheden van hun kerk, maar dat deel, dat het ongeluk had op turks gebied
te wonen, had het nog aanzienlijk zuurder. De Turken, die Griekenland, Montenegro,
Servië en nog meer hadden moeten prijsgeven, schijnen zich in de verveelvoudigde
boosaardigheid van het dépit te hebben
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geworpen op dat christenvolk aan het Oosten van hun grenzen. Moord en doodslag,
uitzuiging en plundering zijn aan de orde van de dag; de Koerden hebben er vrij
spel. De hele christelijke wereld wist ervan. Gladstone schreef in 1876 zijn
hartstochtelijke protest tegen de turkse gruwelen, maar de Russen juichten iets te
braaf bij de opgeworpen gedachte om de arme Armeniers aan de andere zijde van
hun zuidelijkste grens aan de mohammedaanse wolven te ontrukken, wat de edele
verontwaardiging bij de anderen, die Rusland niet te groot moesten hebben,
aanzienlijk suste. Ik kan de historie hier nog niet laten rusten.
1878: Vredesonderhandeling, na de turks-russische oorlog, in Berlijn. De 5 grote
mogendheden zullen de vrede regelen. De Russen staan er goed genoeg voor om
iets aangaande de turkse Armeniërs te verlangen, en in art. 61 van de
vredesvoorwaarden verplicht Turkije zich voor de veiligheid der Armeniërs te zorgen.
Nog tijdens de onderhandelingen echter sluiten de Engelsen een geheime
overeenkomst met de Turken: engelse militaire garanties voor de Turken voor het
geval, dat de Russen te veel aanspraak op Turks-Armenië gaan maken; de Turken
beloven daarentegen voor de zoveelste keer dat ze de Armeniërs nu christelijk
zullen gaan behandelen en Engeland neemt het eiland Cyprus als onderpand... De
hertog van Argyle in het Hogerhuis: ‘nog nooit hebben wij onze politiek door
onzedelijker beweeggronden laten leiden...’
De God van Engeland, zijn koninklijk huis en zijn imperium zij gedankt: de
Armeniërs bleven constant de zwaarste vervolgingen doorstaan en zo was Cyprus
gauw verdiend.
Gladstone doet weer een goed gebaar door scherpe nota's te sturen, maar laat
later onder zijn regering Egypte bezetten, wat Brittannië noopt om zich weer wat
koest te houden in onbelangrijke zaken als de vervolgingen in Oost-Anatolië.
In Rusland krijgt de reactie weer meer te zeggen na de moord op Alexander II en
met kracht wordt de russificatie van russisch Armenië hervat. Enzovoort. Enzovoort.
In Egypte is de zaak rustig, het schelden van de andere grootmachten om deze
brutale britse greep is bedaard, en Gladstone gaat weer vlam-
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mende redevoeringen houden tegen de sultan. Als die maar weet dat hij Cyprus
kwijt is, die moordenaar! Abdul Hamid, die de Armeniërs de rode sultan noemen,
heus niet om zijn haar, want dat was zwart, en ook niet om zijn politieke overtuiging,
want het historisch materialisme was in Klein-Azië nog niet ontdekt, Hamid bedenkt
een stunt. Hij beklaagt zich bij de Paus van Rome over de beledigingen van de
Britten. De Paus heeft geen bliksem met de gregoriaanse christenen te maken, die
hem niet erkennen, maar wil zich in de internationale politiek wel weer eens doen
gelden. Hij zegt tegen Engeland dat het zich wat moet matigen, naar het hem
voorkomt. De sultan voelt zich sterker, enzovoort, enzovoort. Voornoemd art. 61
van 1878 heeft een averechtse uitwerking: de Turken zeggen tandenknarsend dat
zij daarmee het bewijs in handen hebben van anti-‘nationaal’ gekuip der Armeniërs
bij vreemde mogendheden. Kerstmis 1895: twaalfhonderd Armeniërs in de domkerk
verbrand te Urfa. De gezanten in Constantinopel bieden in 1896 de volgende
documentatie aan: in zeven maanden ± 80.000 Armeniërs vermoord, vele anderen
van ellende omgekomen, hele dorpen vernield, andere dorpen waar men zich redde
door zich en bloc in het openbaar te laten besnijden. Nu wil Engeland wel weer wat
doen (Cyprus en Egypte zijn voor de bakker) maar op dit ogenblik laat de Czaar
door Rostovski weten, dat hij de sultan een beschaafd en niet onwelwillend heer
vindt. Oostenrijk acht het, na een blik op zijn Balkanbelangen, niet verkeerd om
adhaesie te betuigen aan dit vredelievende woord van de Czaar. Engeland en
Frankrijk hebben al kruisers naar het Nabije Oosten gezonden, maar laten die weer
terugkomen wanneer ook keizer Wilhelm laat weten dat hun activiteit tegen Turkije
oorlog met hem zou gaan betekenen.
Omstreeks 1908 schijnt het of men even kan verademen. De Armeniërs hebben
zich namelijk verbonden met de Jong-Turken, die na een revolutie de macht in
handen krijgen. Deze tragische verrekening berustte op de overweging dat de
Jong-Turken geen muzelmannen waren. Inderdaad, zij waren atheïsten en van een
verbitterde moderniteit en westeuropese gezindheid. Zij voelen,
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fijn genoeg, het meest voor de Duitsers. Zij vormden onder hun Ittihad, het
Jong-Turkse ‘Comité voor Eenheid en Vooruitgang’, een corps dat vergeleken kan
worden met de SS en alle andere corpora waarin machtsdrift, collectieve eigenliefde
en verdere goddeloosheid legitimatie zoeken in begrippen als ‘Eenheid’. Turkije
komt onder het Tweemanschap van Enver en Tala'at, en in de macedonische strijd
die er op volgt, verwerven de Armeniërs de hoogste lof voor hun strijdbaarheid...
het is, of deze arme bliksems altijd het verkeerde front moeten zoeken, aleer zij zich
met dapperheid, trouw en blijmoedigheid in het gevecht storten, totdat zij eenmaal
zullen leren dat men ook tevreden kan ondergaan zònder de domheid van een
oorlog.
In de wereldoorlog worden de Jong-Turken, zoals dat in oorlogen gaat, weer wat
godsdienstig en op duitse instigatie proclameren zij de Heilige Oorlog. De mof zou
graag zien dat deze heilige oorlog, waarin de ongelovigen die weigerden zich voor
de Islam te buigen, vermoord behoorden te worden, het Groot-Brittannië moeilijk
maakte in Indië en Afrika. Of echter de heiligheid gedevalueerd was of de
Jong-Turken toch niet de invloed hadden die de heer Wilhelm II hoopte, er kwam
van dit moorden in de hele mohammedaanse wereld niet veel terecht; alleen
natuurlijk wel in Armenië, dat dicht bij huis lag. Deze Armeniërs zijn in de eerste
slagen wel weer even dappere verdedigers van het turkse grondgebied geweest
als de Turken zelf, maar het feit dat de ‘russische’ Armeniërs met dezelfde
opgewektheid trouw aan de Czaar, die de laatste jaren eveneens wat schappelijker
geweest was, demonstreerden, met dezelfde blijmoedige, opgewekte, haast
masochistisch dienstbare dapperheid, maakte dat het ‘Comité voor Eenheid en
Vooruitgang’ de Armeniërs opeens niet meer zíen kon. Over de nieuwe bloedbaden
bestaat een authentieke Sammlung diplomatischer Aktenstücken, Potsdam 1919,
die, gezien de noodlotsverbonden bloedgemeenschap van Germanen en Turken
tussen 1914 en 1918, mijns inziens op de hoogste betrouwbaarheid aanspraak
maken mag.
Wat er nu gebeurt lijkt het einde van het gewonde armeense
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volk: het stoot de ene bloedgolf na de andere uit, tot het in Turkije levende deel
welhaast verdwenen is. Djevdet bey, de wali van Van, het armeense centrum in
Oost-Turkije, spreekt in een vergadering openlijk uit, dat nu maar eens schoon schip
met de Armeniërs gemaakt moet worden. De procedure is dezelfde die de Duitsers
te onzent en de tyrannen van alle tijden overal ter wereld volgden: van de onderdrukte
volken worden hun goederen en hun diensten verlangd om de ‘gemeenschappelijke’
vijand het hoofd te bieden. Onder voorwendsel van requisities worden de landstreken
volkomen uitgeplunderd; vanzelfsprekend ontstaat er verzet: hetgeen gerede
aanleiding geeft om eens wat met de bevolking te doen. Men haalt er met gemak
het Volkenrecht bij, precies zoals dat onze hele en half-foute juristen van tijdens en
van na de bezetting ijverig plachten en nog plegen: ja, kàn en behoeft de turkse
regering dulden dat opstandelingen haar in de rug aanvallen? Enver pasja, aan de
germaanse ambassadeur te Constantinopel, baron Wangenheim: wij moeten tot
onze spijt alle niet geheel betrouwbare families uit de armeense haarden van oproer
deporteren. Wangenheim aan de misdadige psychopaath Wilhelm II te Potsdam:
Enver verzocht mij met nadruk hem in dezen niet te hinderen. Bedoelde maatregelen
betekenen ongetwijfeld de grootste hardheid tegenover de armeense bevolking,
maar ik ben van mening dat we de vorm van de uitvoering enigszins kunnen
verzachten, doch haar niet in principe verhinderen.
Systematisch wordt dus de bevolking weggehaald, de mannen voor oorlogsarbeid,
de ouden van dagen voor de roofvogels langs de kant van de weg en de vrouwen
wederom voor bepaalde diensten. De prachtige armeense vrouwen. Een nog niet
verkracht meisje ging voor 20 piasters van de hand en een verkracht meisje of een
weduwe voor 5 (twee kwartjes). Van de 19000 mensen die uit Erzerum gedeporteerd
werden bleven er 11 in leven. Al hun eigendommen vervielen aan de staat.
Mededeling van 18 Juni 1915 van de germaanse consul te Erzerum over de stad
Erzingian: de 86ste cavaleriebrigade, geholpen door vrijwilligers van de Koerden,
sloeg onder leiding van de cavalerie-
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officieren (overal ter wereld toch maar een speciale selectie!) twintig- tot
vijfentwintigduizend gedeporteerde vrouwen en kinderen neer in de Kemakhkloof;
900 vrouwen en kinderen werden verdronken in de Tigris. Meer en meer van deze
rapporten der germaanse consuls, zodat de duitse ambassadeur protestnota's gaat
overhandigen. Môge Excellentie, ja graag, maar niet te veel soda. O ja, hier had ik
nog een kleine protestnota. Maar Tala' at bey, een van het Tweemanschap, zegt
tegen graaf Metternich: laten we nou wèl wezen, jullie zouden in deze situatie precies
zo gedaan hebben.
Tala'at bey had tevoren al aan Wangenheim verklaard, dat de wereldoorlog ten
minste het kleine voordeel had dat Turkije eens grondig af kon rekenen met zijn
‘binnenlandse vijanden’, zonder daarbij gehinderd te worden door diplomatieke
interventie van buiten. A. M. Benedictsen publiceerde in 1925 (‘Armenien’,
Kopenhagen, blz. 259) een foto van het bij de politie te Aleppo ontvangen telegram
van Tala'at bey, door deze in zijn kwaliteit van minister van Binnenlandse Zaken
onderschreven, dat gedecodeerd inhoudt: ‘U werd eerder reeds bericht dat de
regering besloten heeft tot uitvoering van het plan van het nationale comité ter
uitroeiing van alle in Turkije woonachtige Armeniërs. Wie zich tegen dit bevel zou
willen verzetten, kan niet geacht worden een vriend der regering te zijn. Hoe
betreurenswaardig de middelen ter vernietiging ook mogen schijnen, wij zullen een
einde aan hun leven moeten maken zonder te luisteren naar ons gevoel of geweten
en zonder te letten op vrouwen, kinderen of zieken.’
God helpe mij dat ik nooit een historische roman zal schrijven. Fictie die in een
historisch kader geplaatst is kan nog wel eens goed zijn, zoals Het boek van Joachim
van Babylon een aangenaam boek werd, maar verder behoort de doorsnee
historische roman tot de botste leesmiddelen. De lezer die door mijn manier van
schrijven langzamerhand aan het gapen gebracht wordt, mag zich met de problemen
die ik hem opdring echter ook bezighouden in een historische roman. Het is een
zwaar-lopend, belazerd slecht geschreven boek De veertig dagen van de Musa
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Dagh, maar het is van Franz Werfel, zodat het nu eenmaal bijna tot de
wereldliteratuur gerekend kan worden, het is zeer dik, en alles wat de historische
roman nodig heeft, staat er in: schieten, erotiek, vastberaden mannen en ondeugende
vrouwen. Het enige wat wij missen, zijn plaatjes van Anton Pieck. De ellende van
de z.g. historische romans is, dat zij zo a posterioriquasi-à priori zijn. Bij het begin
doen wij net of we nog niets weten, en dat loopt dan maar van de eerste zin af door
in een deterministische, tragische en mechanistische vertelling, door de ‘knapperen’
koppig volgehouden in een dodelijke monotonie van woorden, woorden, die goede
‘techniek’ heten, en aan het eind is het lot aan de tyran voltrokken of zijn er bloemen
op het graf van de held gestrooid. Maar Oorlog en Vrede is mede daarom helemaal
geen historische roman of juist de enige goede, omdat Tolstoj maling aan het quasi-à
priori heeft en in deel één al verklaart dat Napoleon in deel vier zijn trekken thuis
gekregen heeft, zijn figuren schildert met de behoedzaamheid die uit zijn liefde voor
de mensen is voortgekomen, en het historische kader waar zij in leven zonder
romantisering openbaart. Ik veracht het boek van Werfel als roman, maar ik wil zó
graag dat men zich met mij voor de Armeniërs interesseert, dat ik hun die moeite
hebben met het verteren van historische notities met commentaar, toesta om dan
maar de roman te lezen. Het ontstaan van de moeilijkheden, de
administratief-sadistische uitwerking ervan en de wanhopige verdediging van een
bepaalde armeense groep tegen hen die deze groep even zouden liquideren, lijkt
niet gechargeerd beschreven en is toch verschrikkelijk genoeg. De historie is, dat
een vijfduizend Armeniërs die de opdracht ontvangen hebben zich met hetgeen zij
op de rug kunnen dragen op te stellen voor de deportatie (die even waarschijnlijk
met de dood eindigen zou als die, welke de fascisten met verraderlijke autoriteiten
hier te lande voor de Joden organiseerden en uitvoerden), dat een vijfduizend van
deze mensen dus, die de dood al in hun keel voelden kloppen, zich verzamelen,
vrouwen en kinderen inbegrepen, met wat zij aan wapens bij elkaar kunnen graaien,
op de Dzjebel Moessa, een moeilijk te benaderen
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berg in het arrondissement Antiochië, provincie Aleppo. Gedurende veertig dagen
hebben zij aanval op aanval van de Turken kunnen afslaan. Op het laatste nippertje
worden zij van de zeezijde gered door een smaldeel van de franse oorlogsvloot,
dat de turkse stellingen bombardeert en de verdedigers opneemt. In keuken en
salon mag men dus, wat mij betreft, de roman van Werfel lezen, mijn vrienden zal
ik er alleen nog iets over moeten zeggen.
Ik heb de Bibliothèque Nubar aan de Square Alboni bezocht, waar Werfel zijn
stof heeft opgedolven. Ik heb het boek dat Paul Chack over deze zaak gemaakt
heeft, Pavillon Haut, óók gelezen. Van Chack even: deze man, die zich zo vurig
verontwaardigd had voor een christelijke en humane zaak in 1915, die toen
barmhartigheid kende, is in 1944 als een zeer diep gezonken verrader en sadist ter
dood gebracht door de vrije Fransen. Dit alleen om de zaak waarover wij spreken,
die van de mens, even weer moeilijker te maken. Ter zijde zij dan meteen
meegedeeld, dat de secretaris van de Volkenbondscommissie die onder Fridtjof
Nansen naar Armenië geweest is, niemand anders dan de toen nog onbekende
noorse kapitein Quisling was... Letterlijk alles heeft zijn betekenis. In dit slechte boek
dan van Werfel staat, romantechnisch ergerlijk stuntelig, ook als men geen enkel
bezwaar heeft tegen het verhaal-in-het-verhaal, de story van de duitse dominee
Johannes Lepsius in Constantinopel als een struikelblok overeind. De belevenissen
van Lepsius zijn weer op zijn oostenrijks geromantiseerd, maar de kern is historisch.
Ik heb een interview gelezen dat Werfel aan Les Nouvelles Littéraires geschonken
heeft, in 1936, als de franse vertaling van Musa Dagh uit is. De schrijver begint met
er terloops op te wijzen, dat hij in Praag geboren is, evenals Rilke en Kafka, zegt
hijzelf. Verder vraagt hij of men meent dat het franse publiek een film van dit boek
op prijs zou stellen. Die film zou, tussen haakjes, in 1940 in Amerika door de grote
Mamoullian, een Armeniër!, gemaakt worden, maar de Verenigde Staten hebben
voltooiing verboden uit beduchtheid voor geprikkeldheid bij de Turken, die ten koste
van alles non belligerent moesten
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blijven. De film zal er dus voorlopig nòg wel niet komen, wat dunkt mij niet als een
verlies betreurd hoeft te worden. Dan deelt de grote schrijver nog mee dat hij in
Wenen met de dood bedreigd is na de verschijning van het boek... Toen ik zijn foto
gezien had, kon ik mij dat voorstellen, daar hoef ik Bernadette niet voor te lezen.
Genoeg van de romanschrijver.
De krankzinnigste situaties waarin het armeense volk geplaatst was kunnen ons
ten bewijze strekken van de onmogelijkheid om voor enig historisch profijt en anders
dan ten behoeve van het geweten, beslissingen te nemen op de punt van de naald
die de seconde is dat men naar links of naar rechts kiest. Men mag van de duivel
zeggen wat men wil, maar hij heeft een exclusief gevoel voor humor. Zo waren er
Armeniërs die uitermate dapper en met succes in het turkse leger tegen de Engelsen
vochten, voor ook zij later ontwapend werden. De mannen van de Mozesberg die
door de franse kruisers naar Port Said werden gebracht, trappelden van begeerte
naar wapenen en kregen permissie het bekende Légion d'Orient te vormen. Ik heb
er in Parijs verschillende oud-strijders van zien lopen, overdekt met decoraties. Ook
was er een 150.000-tal dat in de legers van Prins Andranik schitterend tegen de
Turken streed, turks-Armenië bereikte en onder de indruk van wat zij daar vonden
een en ander afrekende met de Turken die ze daar vonden. Het staat ook vast dat
die daarop op grote schaal westwaarts vluchtten en dat in Anatolië velen de dood
vonden. Er waren ook Armeniërs die zich van de strijd onthielden, en die in een
soort Amor Fati het hoofd bogen en zich lieten uitroeien. Deze laatsten maakten
dat de Turken de Armeniërs voor een gedegenereerd en laf volk uitmaakten en er
in geheiligd sadisme op los sloegen; de eersten, dat zij hun gruwzame werk later
verdedigden door naar de aggressie, de vechtlust en de opstandigheid der Armeniërs
te wijzen.
Een jaar na het uitbreken van de russische revolutie rukten de Turken weer
turks-Armenië binnen en daarna zelfs verder. Met het moorden ging het van dik
hout zaagt men planken, nu vooral ook omdat de Armeniërs zelf, zie boven. Maar
de vredesonderhandelingen zouden nu misschien weldra uitkomst brengen.
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Op 28 Mei 1919 roept de regering te Erivan haar onafhankelijkheid, dus die van de
armeense landstreken in de vroegere russische en ottomaanse rijken, uit, maar
Mustafa Kemal zegt: dat zullen we nog eens zien.
1920: de Hoge Raad der Vredesconferentie erkent de armeense staat de facto
en stelt voor dat de Volkenbond de nieuwe staat zal beschermen door mandaat.
De Volkenbond antwoordt: wij beschikken niet over de nodige organen om zulk een
taak te aanvaarden; zou het niet beter zijn dat een mogendheid het mandaat op
zich nam onder onze contrôle en natuurlijk met onze zedelijke steun? Diverse naties
worden door de Hoge Raad uitgenodigd, maar zij weigeren beleefd. President Wilson
verklaart zich echter bereid om als arbiter de grenzen van de nieuwe staat Armenië
vast te stellen. 10 Aug. 1920 wordt het vredesverdrag van de geallieerden met de
Turken te Sèvres gesloten en onder de ondertekenaren bevindt zich de president
van de souvereine staat Armenië. Dit verdrag bevestigde de arbitrage van de
president der Verenigde Staten. Wilson stak de handen uit de mouwen, hij zei: geef
mij de kaart, waar is mijn potlood? en hij gaf Armenië op 22 Nov. 1921 zijn grenzen.
Dit zou tijdelijk het einde kunnen betekenen van de armeense quaestie. Maar het
spreekt natuurlijk vanzelf, dat alle morele en juridische internationale verplichtingen
op slag hun betekenis verliezen als ze niet opportuun of zelfs gevaarlijk zijn. Als de
bolsjewisten Transkaukasië gaan saneren, zijn de anderen allang blij dat het pas
onderworpen turkse ondier zijn ketting lostrekt, zich geen spier aantrekt van het
tractaat van Sèvres en het vrije Armenië binnentrekt onder Mustafa Kemal. De
nederlandse christelijke pers vindt dat men, met enige bezwaren tegen de hardheid
van Kemal Pasja, moet inzien dat deze potentaat orde en rust vestigt in zijn gebied
van Klein-Azië en dat hij toch maar een waardevol dorpelwachter tegen het
voortschrijdende communisme is. God is Orde! Vergeet ook niet dat er hoe langer
hoe meer olie aangeboord wordt in het Nabije Oosten. Onder hen wordt in Kars en
Alexandropol op de bekende gruwzame wijze huisgehouden, het land van Erivan
ontsnapt aan dit lot door zich met spoed
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tot Sovjet Armenië uit te roepen, wat maakt dat Kemal en zijn geuniformeerde
moordenaars zich toch maar bedenken en niet verder gaan. Deze nieuwe Sovjet
sluit in godsnaam een overeenkomst met Ankara, waarbij de Turken Turks-Armenië
houden, op dezelfde dag dat in de Volkenbond, die nog steeds discussieert over
de mogelijkheid om het onafhankelijke Armenië als lid op te nemen, het aanbod van
Spanje, Brazilië en Wilson wordt gedaan om ten behoeve van de Armeniërs tegen
Turkije op te treden. In Sèvres erkende Turkije in art. 88 Armenië als een
onafhankelijke staat, maar in het tractaat van Lausanne, dat er voor in de plaats
komt, komen de woorden Armenië en Armeniërs niet meer voor... ‘la paix pétrolière’,
schrijft Essad Bey in L'épopée du pétrol, ‘mit un point final pour l'Arménie’. Het einde.
De overledene werd 3000 jaar. Maar er zijn nog Armeniërs.
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Hoofdstuk XIX
Sinds ik naar mijn oorsprong zoek gaat niets mij boven het reizen. Het leren kennen
van andere landen boeit mij meer dan wat ter wereld ook. Het is pas goed begonnen
na de oorlog. Ik heb mijn ogen uitgekeken in Frankrijk, België, Duitsland en Engeland.
Verder ben ik nog niet geweest, maar ik hoop Ierland, Noord-Afrika en het Nabije
Oosten nog te zien. De Congo, dat mag ik niet hopen, ik zal geen reden kunnen
bedenken daar heen te moeten, maar het gaat mij aan het hart. Naar Scandinavië,
Oostenrijk en Noord-Amerika begeer ik niet te reizen, wel naar Spanje, hoe zal ik
daar nog eens zonder visum binnenkomen? Aan Franco zal ik het zeker niet vragen.
Het in andere landen verkeren fascineert mij ontzaglijk, maar het reizen zelf niet
zo zeer, behalve per vliegtuig. Het vliegen is een onvergelijkelijke wijze van zich
wèl bevinden als het uur van de dag en het weer uitzicht toestaan; en in de andere
gevallen prefereer ik het vliegen nog, omdat het toverachtig is. Je hebt niets gezien
onderweg, maar je stapte in de bus aan het Leidseplein, dutte wat, dronk een borrel,
keek in een krant en stapte uit aan de franse zuidkust. Dat is al een verschrikkelijk
goede sensatie, maar als je wel wat ziet is het nog beter. Je stapt in de machine
voor Rome, om acht uur dertig precies, en als je pas zit en je denkt nu gaan wij,
strijkt uit het donker naast je neer, onhoorbaar door het lawaai, waarin je gebed
bent, een terugkerend vliegtuig dat breed-uit en als de weerlicht de aarde neemt.
En even later maak je deel uit van weer en wind en van de nacht. Deze wand van
aluminium scheidt je daarvan niet. In de nacht is Antwerpen als een juwelentros,
zachtgeel gloeiend. De vuurtrossen van Brussel zijn nog mooier. Helder
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lichtgroen, een onbewogen brede streep mosgroen licht, smaller en feller rode
stippellijnen, flik-flak-groen-rood. En wat het land rondom Brussel moet zijn is een
wijde koningsjurk, bestikt met juwelen. Maar op 15000 voet in de nacht bij volle
maan over de Zee-Alpen vliegen is een wonder dat haast alles ter wereld wat is te
beleven slaat. Het reizen is goed en het vliegen slaat alles, want het verkeren tussen
andere mensen in ongekende landschappen bereikt men er snel mee. Zo snel, dat
men er niet helemaal is, direct. De eerste dagen heeft men het gevoel, dat men nog
niet compleet aanwezig is, of de tragere massa van de ziel pas langzamerhand
nakomt. Alleen bij wandelen heeft men dat niet. Als ik ver en snel gereisd heb maakt
zich eerst een vaag ongeluksgevoel zich van mij meester, dat alleen overgaat door
slapen en eten. Iedereen neemt boeken mee als hij op reis gaat maar haast niemand
leest, althans in het begin. Niemand heeft trek maar men eet. Iedereen wil slapen
en eten. Pas als men wakker is en weer honger heeft is men thuis.
Een van de belangen van het reizen is, dat men er, thuisgekomen, beter door lezen
kan. Ik zie le grand Meaulnes nu zwerven, omdat ik de stenen, de beken, de paden
en de eenzaamheid van zijn land herkend heb. Ik schrijf dit, wat voorbarig, al in mijn
tentje dat ik van zogenaamde army-containers in Amsterdam gekocht heb. Het zijn
oplichters, want de tent is aan het vergaan en zeer lek, hoewel ze voor goed verkocht
is. Voorlopig kunnen de army-containers nog barsten, want ik lig aan de oever van
de Hérault in de Cévennes. Ik heb de ene zijde van de tent opgeslagen om elk
zuchtje wind te kunnen vangen, de andere zijde blijft neer, tegen de zon. Zo is het
nog maar een scherm, door de scheerlijnen overeind gehouden. Rechts van mij,
twintig meter steil hoger, ligt de weg. Niemand gaat over de weg. Drie uren geleden
een zigeunerwagen, over drie uren wellicht nog een bewoner van deze streken, dat
zal dan alles zijn voor vandaag. En aan mijn linkerhand, op vier meter schuin omlaag,
stroomt de Hérault steeds maar door. Hé, jij kleine rivier daar! Ze antwoordt met
een zacht, maar
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onophoudelijk gemurmel, alsof men een kraan heeft laten openstaan. Ik kan mijn
gehoor instellen op het riviertje en op de krekels. Er is namelijk iets met mijn oren
gebeurd, ik hoor krekels. In Nederland vang ik alleen het geluid der enkele bassen
onder de krekels op, omdat het trillingsgetal van de alten, tenoren en sopranen
onder hen buiten mijn hoorvermogen ligt, maar dezen hier hoor ik. Het kan aan de
dieren zelf liggen en aan mijn oren, maar zeker een miljoen krekels leggen een wolk
van getjilp over ons heen. Tjilpen is nog een te vriendelijk woord, laat eens kijken:
als iemand een steel in een bezem wringt dan kan hout in hout deze snerpende
droge stootjes uitbrengen; het is dus alsof een miljoen soldaten langs de Hérault
zijn gelegerd en ieder van hen bezig is een steel in een bezem te passen. Dit is een
grotesk beeld. Laat het genoeg zijn, dat ik hier onder mijn tentscherm lig, dat de
zon om mij heen brandt als salpeterzuur en dat de krekels tsjirpen in één
oorverdovend hoge toon. Dus toch één toon? Zo kan ik mijn gehoor inderdaad
afstemmen, of liever, vervagen. Als ik werkelijk afstem, onderscheid ik in deze
massa-toon de ontelbare geluiden. Elke krekel doet zijn best. Het is, alsof hij op een
eigen golflengte morse-tekens uitzendt. Ik denk dus even aan Operation Locust.
Krekel is in het frans locuste. Wat een betekenisvolle codenaam! Sprinkhanen, de
agenten, onzichtbaar maar aanwezig, aanhoudend hun morse-seinen tsjirpend van
uit het door de vijand bezette gebied. Ik neem een slok wijn en ga wat slapen.
Als ik wakker word wil ik even zwemmen, maar ik merk dat ik duizelig ben en blijf
zitten. Naast mij ligt, verfrommeld, de ‘Journal officiel’ van 18 Juli 1951, daar had ik
mijn kleurpotloden in gerold. Als men volstrekt vrij is en vacantie heeft, leest men
alles wat gedrukt is, zoals men merkwaardig genoeg ook doet als men gearresteerd
is en bijna volstrekt onvrij. Ik lees dat in de eerste drie maanden van 1951 de
geboorteaanwas in Frankrijk weer aanmerkelijk gedaald is ten aanzien van het
overeenkomstige kwartaal in 1950: van bijna 223 duizend tot ruim 208 duizend. De
sterfte toont daarentegen een stijging: men telt 179.000 sterfgevallen tegen de
148.000, die men in 1950
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afboekte. Gelukkig (zo is de toon), nemen de huwelijken weer wat toe. Het niveau
daarvan stabiliseert zich een weinig hoger dan het voor de oorlog was.
Eh bien. Als nu de franse mannen met hun bruiden te bed gaan om de statistiek
gunstig te beïnvloeden, dan komen er wellicht meer Fransen, maar dan is het met
Frankrijk gedaan. Is er een grover belediging, die men een vrouw kan aandoen,
dan door haar te benaderen met het oog op de nataliteitsstatistiek van volk of natie?
Waar bemoeien de mensen zich mee! De causses van mijn Cévennes hier zijn uit
miljoen jaren zeedierenkalk bezonken. Toen slepen de stromen er dalen in, toen
kwamen er bossen, die werden gerooid, nu is er verdere erosie. And so what? De
boeren van St. Enimie heb ik hun aarde in korven naar boven zien brengen. Hun
goed recht. Geluk ermee - maar wie vermeet zich, dit ‘goed’ of ‘kwaad’ te noemen?
Ik denk aan wat een franse hoofdofficier vorige week vertelde: als de
officiersgezinnen maar wat vruchtbaarder waren, dan zou het er voor Frankrijk beter
uitzien. Dit is de gedachte van Franse beroepsofficieren, officiersgezinnen vooral
zouden het goede soort Fransen fokken. Ik ken dat goede soort wel zo'n beetje.
Het blijft natuurlijk heel wat anders dan het duitse, maar qua militarisme doet het
voor dat duitse soort heel weinig onder. Dit franse militarisme zal echter wel koud
gemaakt worden door het chinese, marokkaanse of amerikaanse militarisme, of wat
de komende paar eeuwen ons ook brengen mogen. Ik zie de officieren nog niet de
geschiedenis van hun Frankrijk rekken, met dat vreedzame wapen voorop ook nog
niet, want hun tractementen zijn gering en hun vrouwen zeer op de lijn gesteld.
Menton en Grimaldi. In Menton zie ik de heuvel naar het Oosten bar en haast niet
begaanbaar. Om over de Maritime Alpen, in het Noorden, niet te spreken. De berg
sluit met zijn rugkam Italië uit het gezichtsveld, grauw en sterk, alsof daar een
muilezel geknield ligt, met het kruis naar de zee gekeerd en van de zee stijgt deze
onderrug ongenaakbaar op. Als ik de
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kamlijn scherp bezie, zie ik heel kleine boompjes als zeer klein ruig rughaar, maar
de avond valt, ik zie het al niet meer. De nacht komt uit het Oosten in de volle breedte
over ons. En als remplaçant van de zon houdt hij hoog op, de maan, tussen vinger
en duim als een witgeel-metalen rond muntstuk daar boven de berg voor Grimaldi.
De volgende ochtend er heen. Weg kam, weg muilezel, maar weergaloos het
uitzicht daarboven, duizend voet ruim boven liguria, de zee. Nu daalt er wellicht
natte sneeuw op Amsterdam.
Als ik mij bij die boom vooroverbuig overzie ik de zee tot en met de melkgroene
rand vlak onder mij.
De zee van pernod klopt onverpoosd tegen het rif en schuimbekt zwak nu hier
dan daar.
Ik sta op Balzi Rocci, het Rode Klif, het klif is rood, de zee is onafzienbaar van
pernod, maar als ik goed zie, heeft men hier en daar gemorst met
kaliumpermanganaat.
Hoger de berg op ligt aaneengevoegd Grimaldi. Ik klim er heen. De huizen maken
de indruk van omgekeerde, dus uit de berg gestulpte rotswoningen. Ik hoor
kinderstemmen, hier moet een school zijn, natuurlijk, al waren hier niet meer dan
honderd mensen, er zal een school zijn. De kinderstemmen klinken luider, ik zie de
school al, een terras lager, ik klim er naar af, de deur staat open, Bob staat midden
in de klas, hij heeft de school het eerst gevonden. Men roept mij ook binnen. Bon
Giorno.
Daar staan wij beiden midden in 't lokaal dat deze hele school is. De kinderen
hebben jasjes aan, er brandt geen kachel, het weer is buiten heerlijk, maar het zal
niet warm genoeg zijn op den duur om binnen stil te zitten leren. Er staat een jongen
in de hoek. De juf was met Bob in gesprek. Nu kijkt ze mij aan. Bon Giorno. Haar
ogen zijn van bruin met barnsteen en daar schijnt wat licht doorheen. Wij spreken
Frans en juf vertaalt. Het is de gebeurtenis van de dag voor de kinderen, zij zijn vol
beweeglijke aandacht. De meisjes bij verdere waarneming meer dan de jongens,
de meisjes lijken bij de hand, de jongens dromen
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of zij nemen deze pauze te baat voor onregelmatigheden onder elkaar. Juf legt uit
dat wij van Nederland komen. Ah, Nederland! Zij hebben ons voor Duitsers aangezien
en doen nu zichtbaar hun best zich te herinneren wat Nederland nog maar is. De
jongen die voor straf staat kijkt om, juf commandeert hem streng en het donkere
hoofd verdwijnt weer in de hoek. Ik teken op het wentelbord, midden in het lokaal,
een kaart, zo ongeveer, van Nederland. De kinderen roepen en juf vertaalt, dat zij
willen weten of ik ook kinderen heb, daar in Nederland. Ik schrijf op: ‘Marleentje’.
Marlene! roept de klas verheugd, die naam kennen ze dus. Dan ‘Ernst’; Ernesto!
roept het koor geestdriftig, ook al een naam die hun bekend is. Dan schrijf ik ‘Froukje’
en nu zwijgt de klas, want deze barbaarse naam kunnen ze niet thuis brengen.
Opeens is het contact weg. De ogen van juf lijken nu samentrekkende en
ontspannende bewegingen te maken, als twee miniatuur zeekwallen van barnsteen
met bruine vlekjes. De stoute jongen in de hoek heeft zijn hoofd weer voorzichtig
omgedraaid en knipoogt met dropbruine ogen, juf ziet het niet gelukkig. Ze wordt
verlegen, wij moeten gaan.
Wij dalen weer af naar de grens. Citroenen. De grond is aangenaam steenachtig
en veerkrachtig onder mijn voet. De lucht is koele lichte balsem voor mijn longen.
Citroenen, citroenen. Dit is het land, waarnaar ik heimwee had voor ik het kende.
Hier moet mijn land van herkomst zijn, rond deze zee. Ik wil Egypte zien voordat ik
sterf, Marokko, Spanje, Palestina, Beyrouth. Zou het nog kunnen? Hier is de zee
terug, zij is nu blauw met sublimaat. Links Ventimiglia, verder San Remo, nog verder
naar het Oosten zal ergens denk ik de benzinetank zijn waar de massamoordenaar
Benito Mussolini zijn verdiende executie onderging, die vriendlief Churchill net niet
meer kon voorkomen. Wij gaan terug. Overal kogelgaten in de muren en rode en
gele bloemen uit de stenen aan de voet van deze muren. Wij zijn terug op franse
bodem, de avond valt, wij zien om, de muilezel is weer geknield, het grauwe kruis
naar zee gekeerd en zie, de vingers van de nacht houden een maan omhoog, een
geligwitte munt.
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Franse bodem zeg ik, maar dit is ook italiaanse grond geweest. Dit zijn ook italiaanse
mensen, maar zij zijn zo frans als het maar kan. De sociologie is allesbeslissend.
De Armeniërs die hier veel wonen zullen er het langst over doen, maar zij zullen
ook volledig Fransen worden en als de staatkundige situaties veranderen,
Europeanen of wereldmensen mijnentwege. Mijn vrienden de Armeniërs zijn oude
kolonisten, onder Frejus zaten ze al in de omgeving van Nice om koopwaar uit te
wisselen. In de italiaanse époque kwamen rijke Armeniers hier hun oude dag slijten,
maar pas groot werden hun nederzettingen hier na de turkse progroms. Sedertdien
wonen er hier in Nice en Juan les Pins en omgeving een 1600. Er zijn een of twee
zeer rijken bij en verder zijn het kleine neringdoenden en voor het grootste deel
werklieden, kleermakers, arbeiders in de kledingindustrie en schoenmakers. Waar
bij Madeleine-basse een buitenwijk de dorre bergen indringt is een kolonie. Tegen
de woeste heuvelwanden klitten de huisjes en de hutten, achter elkaar en bovenop
elkander, door paadjes en trapjes en overloopjes gemeenschap plegend. En overal
Armeniërs, bruinogig en arm als de mieren. Ik heb een hele Zondagochtend in hun
kerk daar gezeten, een kerk van hout en bordpapier, en zelfs in hun zondagse kleren
zijn deze arbeidersmensen onverholen armoedig.
In Parijs is de Armeniër Parisien. In de buurt van Cadet kan men, als men wil en ik
wilde, zonder vergissing de Armeniërs uit de voorbijgangers aanwijzen, naar de
inplanting van de oren ten opzichte van de neus of het zakvormige achterhoofd,
maar het zijn Parijzenaars.
De Parijzenaar immers bestaat, maar allerminst als een historische categorie, als
een ras door God midden in de Ile de France, tussen het Forêt de Marly en de
Marne, tussen Sceaux en St. Denis, neergelaten met de opdracht om Parijzenaar
te wezen. De Parijzenaar bestaat, maar sinds dat handvol vissers zich 2000 jaar
geleden aan beide zijden van een oversteekplaats in de Seine vestigde hebben
zich nog vele miljoenen tot Parijzenaar verkozen door zich in die aangename streek
te
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vestigen; velen zijn ook weggetrokken, vrijwillig naar nieuwe werelden om te leven
ofwel op bevel van potentaten om in andere werelden te sneuvelen. Niets wat de
mens betreft is eeuwig, alles aan hem is actueel, de Parijzenaar bestaat historisch
niet. De kleine gladde fielt, die er toe bijdroeg om deze stad iets van de tijdelijke
trekken te geven waaraan zij nu door iedereen herkend wordt, zo lang het duurt,
zolang er niet weer een gans andere stad zal staan in dit glooiende landschap, deze
bekwame proleet kwam uit Corsica, zoals iedereen ergens anders vandaan gekomen
is. Wat wil je, mijn huisheer is een Zwitser, de korte vierkante vrouw die mijn kamer
schoonhoudt en mij 's morgens wekt met een kan heet water is een Joegoslavische,
haar zoon was advocaat en sneuvelde op 32-jarige leeftijd tegen de Duitsers, haar
zwager was generaal en leeft nu van timmerklusjes, als ik mij dat maar even in wil
denken. Wat een tijden, Madame! Maar zij is gelukkig, zij durft weer terugkeren naar
haar land, Tito is zo kwaad niet meer, als zij genoeg gespaard heeft zal dat in April
wezen en ik mag daar bij haar komen logeren, dan zal ze me pas eens een mooi
land laten zien!
Wie hebben vorige Zondag de doelpunten gezet tegen Duitsland? Uljaci en die
andere, ik ben zijn naam vergeten, maar er was geen letter frans bij. O ja, Cisorvski.
Een krant hier heeft nagerekend, dat er maar 4 ‘echte Fransen’ in de ploeg zaten,
de rest leverden Corsica, Spanje, de Elzas, Marokko en Italië. Maar in de duitse
ploeg speelden mensen als Turek en Posipal en Schanko, ook niet direct zulke
germaanse jongens.
Ik heb het in Parijs erg druk en ik kreeg maar weinig geld mee. Ik wandel dus 's
avonds. Ik zie experimentele schilderijen die door jongens gemaakt worden die nog
zoveel minder middelen hebben dan ik, dat ik mij een tourist voel, een rijke zwerver,
en dat gêne mij verhindert om het anders te doen voorkomen. Ik ontmoet Simon V
die ik aanraad om Tolstoj te lezen en die mij aanbeveelt Ezra Pound te leren kennen.
Ik betwijfel of hij het ooit doen zal, en ik weet niet of ik met Pound beginnen zal. Ik
denk van wel maar ik wil niet helemaal. Ik zie Toto! Hij kan vliegen, wat mij reeds
voor iemand inneemt, maar al zou
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hij niet eens kunnen zwemmen, Toto is een onbetaalbare makker in de wildernis
van Parijs. Hij studeerde, zijn vijftiende jaar of zo, in Brussel toen de Duitsers daar
binnenvielen en daarna speelde hij piano in een bar, daarop werd hij gevangen
genomen en nu is hij criminoloog in Duitsland. Hij vertelt van de tijden van vóór
Hitler, van Wenen, Graz en München, overal heeft hij gestudeerd. Van Karl Paulien
en Grillparzer. Van Bert Brecht, van een opvoering, in München, van de
Dreigroschenoper, met de grote hoeren van de stad als figuranten. Ze deden het
met plezier en alleen tegen vergoeding van het ‘verlet’, waarop ze stuk voor stuk
getaxeerd werden: jij 15 Mark, jij 30. Een keer haalt Grillparzer hem van het station,
na de vacantie en daar speelt het verhaal van de man met de drie koffers. Hij kan
er maar twee tegelijk dragen. Dan loopt hij terug om de derde te halen, die hij 50
meter voorbij de andere twee brengt. Dan wandelt hij terug en draagt twee koffers
honderd meter verder, waarop hij zich omwendt, enzovoort. Nadat zij hem lange
tijd belangstellend volgen spreekt Gr. de man aan. ‘Verzeihen Sie!’ De man met de
drie koflFers kijkt verrast en hoopvol op tot de lange dichter. Maar die wilde alleen
maar even vragen: Tuen Sie das aus religiösen Gründen?
Toto brengt mij in kennis met de parijse toneelspeelster, die mij beter frans wil
leren in ruil voor Engels, maar het blijkt helemaal geen française te zijn, zij komt uit
Luxemburg en is in de verte van een Maastrichtse familie. Ken je het slot niet van
de familie X, bij Maastricht? Nee, ik ken niet zo gek veel sloten. Haar succesrol is
Jeanne d'Arc geweest. Ik heb de krantenknipsels gezien: éclatant succes mag men
wel zeggen. De bekendste theatercriticus van die tijd heeft haar geïnterviewd; hij
was zo ontroerd, dat hij zijn vragen niet terstond formuleren kon, mocht hij haar dus
na het verkleden even meenemen naar een restaurant om het wat rustiger te
hebben? Nu ja, dat kon. En bij de oesters zei hij: ziet u, madame, het meest werd
ik aangegrepen, toen u zich in die en die acte plotseling omwendde tot de bisschop
van...
Ja, maar wat zeg ik daar dan voor bijzonders?...
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Ik weet helemaal niets meer van wat u gezegd hebt, madame, maar op dat ogenblik
wierp u zich zo snel om dat het onderkleed van uw wapenrusting even opsloeg en
ik een ondeelbaar ogenblik uw billen zag, madame, oh madame, dat heeft mij zo
ontroerd en dat kon ik u daar zo straks niet zeggen.
Maar die Jeanne d'Arc, dat boerenmeisje dat door dezelfde kerk als heks verbrand
werd en heilig verklaard - dezelfde kerk, jongens, de perpétualité van het lichaam
van Christus, je moet toch wel gek zijn als je je daardoor laat verbieden om lid van
het NVV te worden, over 500 jaar verklaren ze je voor heilig als je 't toch doet! - dat
meisje, was dat niet uit Lotharingen afkomstig of vergis ik mij? Ik zal het nakijken;
maar ik vergis mij niet als ik zeg dat de helft van de mensen die ik hier zie, kappers
en anthropologen, conferenciers en schilders, namen heeft uit de Saar, uit Duitsland,
uit Nederland, uit Italië, uit Polen. En Mouloudzji, die nadat hij op de Champs Elysées
in Nous sommes tous des assasins geguillotineerd wordt, zingt echte franse
chansons voor je in de Rue Arsève-Houssaye, als je niet te beroerd van de film bent
om er naar te kunnen kijken en Mouloudzji is een jongen ergens van Noord-Afrika
vandaan, die hier in Parijs terechtkwam en op de toneelschool geweest is gelijk met
Jeanne d'Arc. Mouloudzji staat er als een volksjongen bij in een zwarte broek met
zwarte slipover en een wit hemd met een open kraag. Hij is niet groot, niet brillant,
maar hij zingt voor je van de petit cocalofleur en Si tu t'imagines, en zó, dat je zegt,
jij hoeft helemaal niet brillant te zijn, jongen, dat is mooi wat je daar zingt.
Ik heb al eerder verteld van het armenische feest, en nu, na twee jaar, maak ik
er weer een mee, ergens aan de Place St. Augustin. Duizend jonge Armeniërs,
kinderen en kindskinderen van ontheemden, verstrooiden. Wat is het lang geleden
dat de turkse kling over de steeds weer dunnende rijen gedeporteerden ging. Dit is
een volk uit een aziatisch land waar de bergen hoog en de dalen heet zijn, waar de
perziken zó groot worden en het schaap aan het spit wordt gebraden; dit is een volk
dat zich inteelt, want deze feesten worden voornamelijk gehouden om
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deze inteelt te bevorderen: armenische jongens met armenische meisjes. Maar wat
is zij tegelijk van Parijs, deze jeugd! Het zijn allemaal zeer donkere hoofden en het
haar is rijk van lokken. Er is een prachtige stemming en men drinkt wijn van de
Elzas, negers spelen zuidamerikaanse dansmuziek. De inteelt mag er zijn, maar
laten wij overigens lak hebben aan al die geografische bedingte principes: hoe meer
dit ras vanavond een ras wil wezen, hoe meer het ook van Parijs wordt, daaraan
helpt niet de kerk, daaraan helpt niet het feest.
Er is hier een vergadering in huis en ik kom er maar bij. Chamson presideert,
Jean Schlumberger zit voor mij. Zij zijn beiden protestant. Chamson is een calvinist
met een latijnse geest. Hij spreekt veel en goed, bijna te veel maar vrij doeltreffend
lijkt het en met overtuiging, misschien dat hij de redelijke betrekkelijkheid van wat
mensen zo zeggen niet te zeer uit het oog verliest. Schlumberger zwijgt. Hij komt
uit de Elzas, hij is Luthers, hij is een heer die ook uit Bremerhaven zou kunnen zijn
gekomen en zijn spaarzame hoofdhaar is wit. Laten we zeggen dat hij een
landedelman uit Overijssel zou kunnen zijn of een drogist uit Arnhem. Hij zei niets,
maar knikte zo nu en dan, als iedereen het met iedereen eens was. Ik heb van André
Chamson en van Schlumberger practisch tegelijk een roman gelezen, l'Homme qui
marchait devant moi en Saint-Saturnin; wat een verschil. Chamson vertelt gewoon
zo even een verhaal, als je maar niet vergeet dat het literatuur is, beste lezer! en
Schlumberger is begonnen met een nieuw schrift en een nieuwe kroontjespen om
in dik en dun franse literatuur te schrijven, als je maar even controleren wilt dat het
over echte boerenmensen en het boerenland gaat, waarde lezer. Nou ja. Ik moet
zeggen dat de franse taal van Sch mij meer bekoort dan het verhaal van Ch, daarmee
heeft de eerste deze ronde gewonnen, maar indien waar is wat hier de mensen
zeggen, dat Saint-Saturnin de meesterroman van S is en l'Homme qui marchait
devant moi lang niet het beste wat C geschreven heeft, dan weet ik het nog niet.
Nu deed het mij bij beiden goed dat die Italiaanse kerk er
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niet in voorkwam, ik had al op mijn lerares en leerlinge tegen dat zij zo graag eens
weer Jeanne d'Arc zou spelen. Toen loop ik met haar op een avond tussen Blanche
en Pigal en daar staat een levensgrote neger in amerikaanse uniform, met de armen
over elkaar de vulgaire kermis daar aan te zien. Goed, schijn kan bedriegen, maar
deze man had een waarlijk nobel gezicht en zijn prachtige lichaamsbouw zou je
een inferioriteitspevoel kunnen geven. Jeanne d'Arc zag hem ook en zei: hu, die
negers hier! Begrijp jij nou dat blanke vrouwen zich daarmee kunnen afgeven? Ik
was opeens erg oplettend. Ik zei dat ze gek was en vroeg haar uit over de
bezettingstijd, want dit was verdacht, nietwaar? Dat bleek wel goed te zitten. Wij
wandelden naar huis. Ondertussen vertelde zij voort over het nabije verleden, door
mij aan de orde gebracht. Wij kwamen bij haar huis. Dat was nog een hele moeite
geweest voor haar, om dat te krijgen na de oorlog, ze had er verschrikkelijk om
moeten vechten. O ja? Wij waren boven. Ik stond in het kleine keukentje, Jeanne
d'Arc maakte ons iets met kaas en rijst. Ja, met een vreselijke Jood, die er óók in
wilde. Er hing aan de berookte oude wand een crucifix. Altijd weer die kerk van die
Italianen. Ja, zo'n vreselijke Jood. Zó een? vroeg ik, Hoe bedoel je, zei ze, en ze
keek van haar pan over de schouder in mijn richting. Zo een, zei ik en ik wees op
Christus aan Zijn kruishout. Het vloekhout. Jeanne d'Arc keek mij verbaasd aan.
Nu ja... zei de maagd. Nu ja, zei ik, en ik ben weggegaan.
In Londen is de mens een sociale kameleon. Als men de londense heer ziet van
onze decennia, ziet men dat hij een man is die zich bij het Londen van deze dagen
heeft aangepast. De man uit het tijdstip van Regent's Park, Cumberland Terrace,
Carlton House Terrace en Chaster Terrace is een andere man dan die uit de tijd
van het houten Londen vóór de grote brand. De gepleisterde nieuwe straten, soms
meer dan een kilometer lang, zijn Londen en Londen is het, bij deze piaster te
behoren. De Duitsers die er koning werden, hebben hun stempel op Londen willen
drukken en zij vonden in de begin-negentiende eeuwse
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Nash de architect om hun een signatuur te ontwerper; en op de stad aan te brengen.
In 1811 is de kroon weer in 't bezit van een uitgestrektheid van weiden en velden
gekomen, Marylebone Park, er wordt nu een grote wijk van gemaakt, van Charing
Cross naar Portland Park. Toen de Duitser op de engelse troon deze plannen van
Nash zag, riep hij als een kind zo blij: dit zal zelfs Napoleon in de schaduw stellen.
Maar het Londen van Pepys moet wel een gans ander Londen geweest zijn dan
dat van George IV.
Al deze steen en al dit piaster vormen een enorme schelp, die het leven dat er in
groeit in zijn vorm drukt. Uit Pepys leert men de Brit kennen als een nog vrij
ongesoigneerde nakomeling van Angelen en Saksers, minder zich nog tegen Denen
verdedigend dan wel zelf nu de Hollanders te na komend en voorbij strevend. De
afstand tussen Pepys' mannen en de Britten die Wilde op straat tegenkwam is veel
groter dan die tussen de Engelsen van Pepys en de Angelen en Saksen van vóór
zijn tijd, omdat er zoveel meer gebeurd is. Engelands Gouden Eeuw zal de 19e wel
zijn, als zij er een Gouden Eeuw op nahouden - hetgeen ik niet veronderstel; het
zou verloochening betekenen van hun geloof in de ‘continuity’. In hun Gouden Eeuw
hadden de Britten met Nederland niet meer te rekenen, wij hadden onze Gouden
Eeuw al gehad. Wij bouwden in de onze Amsterdam, de Engelsen bouwden Londen
en veroorzaakten in hun glorietijd bovendien de Riviera. Nice is gebouwd naar het
Londen van de Hannoveranen, men kan in het centrum het ene kleine ‘Brunswick’
hôtel na het andere vinden. Alleen aan de buitenkanten staan huizen die bij Frankrijk
horen. Wat zeg ik? Die bij dit Frankrijk van onze voorstelling horen. Want er is
evenmin een franse continuity. De zee laat niet af dit op verontrustende wijze te
bewijzen. Mensen op leeftijd - het hoeven nog helemaal geen oude mensen te zijn
- hebben bij ebbe langs een strand van de Riviera gewandeld, waar de zee nu, ook
bij laag water, meters hoog staat. Als het tegenwoordig stormt uit het zuidwesten,
spuit de branding op vele plaatsen over de boulevards en promenades. Alles
verandert: Dit land gaat
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misschien teloor, terwijl de mens met zijn ziel en zijn faculteiten denk ik nog
duizenden jaren blijft. Maar al blijft de mens, ‘de Engelsman’ en ‘de Provençaal’ zijn
verschijningsvormen als de kust en het zeeniveau, zij zullen verdwijnen. Zoals de
Jood zal verdwijnen en de Fries zal verdwijnen. Zoals de Amerikaan, op zijn beurt,
ontstond. En zal verdwijnen.
Het Parijs van Champs Elysées en Arc de Triomf is een rijk praalgraf, in principe
niet anders dan een pruisisch Denkmal. God zij dank is er voldoende overwicht van
ander frans leven in Parijs om de Paleizen en de Arc de Triomf in de schaduw te
stellen. Gode zij dank heeft een reeks kleine revoluties en veranderingen van
regeringsvorm het aangezicht van Parijs tot nu toe nog gered van volledige
verstening. Maar het zal óók een dode stad worden, een gigantisch en grotesk
Stavoren, en er zullen nog later óók slechts ruïnes van overblijven, als van Nineveh,
al moduleert de steenmassa in onze dagen nog wat met de franse mens mee.
Londen daarentegen vormt zich niet meer naar de Engelsman, maar houdt deze
vooralsnog gefixeerd. Londen zal eens geen wereldstad meer zijn, maar dan zullen
zonder graduele overgang de gepleisterde gevels, mijlen lang, van Trafalgar en
Regent's street en Portland Place, zeer plotseling zinloos daar staan.
De Engelsman heeft een manier aangenomen om bijvoorbeeld een café binnen te
komen, zoals hij ook conform zijn hoed draagt en zijn paraplu draagt. De engelse
vrouw gedraagt zich minder naar collectief fatsoen. In Frankrijk is het andersom:
daar is de manier waarop een vrouw het café binnenkomt bij allen steeds precies
dezelfde en de mannen daarin individueler.
Dat de Ieren geen Engelsen zijn is duidelijk, als ze allemaal een beetje met
Williams overeenkomen, ik bedoel, als Williams het goede type van een Ier is.
Williams is een prachtvent, en pal om mee te lezen en te schrijven, hij is een
hyperindividualist, hij draagt een zeer oud en te kort jasje dat hem over het
vooruitstrevende lijf spant aan een hachelijke knoop boven waar
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zijn maag moet zitten. Hij rent als door dynamiet gedreven en, moet ik zeggen, veel
achter bier aan, als 't niet achter vrouwen is. Vanavond in Leicester is het bier, bier,
bier, diamond, 50/50, bitter; bitter geeft mij te veel gas, zegt Williams, laten we nu
dus nog een diamond nemen. Hij is van Ierland gekomen om met ons over het vak
te praten; dat heeft hem veel voorbereiding en een moeilijke reis gekost, maar
eenmaal op de boot heeft hij het vak vergeten en ik merk dat ik hem bedroef als ik
over het vak durf reppen. Dus blijft het bier. Er is een café met veel ruimte, gangen
en overlopen in Leicester, waar men op rieten stoelen stijf in de lounge zit. Stijf ook
staan twee ‘amerikaanse’ vrijheidsbeelden, die een lamp ophouden, bij de doorgang
van lounge naar overloop. Langs alle wanden grote schilderijen van de jacht met
meneren in rode rokken en met hoge hoeden. Op een ervan zit het paard met zijn
kont in een sloot, terwijl de heer ruiter in zijn rode jak dwaas star naar voren zit.
Waarachtig, er is nog een soort omgang boven ons. Er is niet veel bezoek; alleen
mannen. Ze doen alsof ze zich zo prettig voelen als in een societeit, maar het lukt
ze niet; de rode heren aan de wand zijn verbeeldingen onder welker critiek deze
burgers leven. Alleen Williams, met zijn gespannen zittend oude pak, voelt zich hier
op zijn gemak. Dan gaan wij toch wat andere gelegenheden langs. De sawdusttypes.
Overal is het vol. De pubs zijn niet groter dan een tram of een grote wachtkamer.
De mannen staan, zitten en hangen langs de kant, maar altijd zijn er nog een paar
vierkante meters ter beschikking van de dart-spelers. Overal hangt hetzelfde
drukwerkje ‘Sins in Inns’ aan de wand; please do not break the law, staat er braaf
op en gokken, bijvoorbeeld, is héél erg, want dat kan de baas zijn licentie kosten.
Ergens is het last order, time gentlemen, all out. Dan is het nog maar tien uur. Waar
nu heen? Ik loop uren door Leicester. Het is een stad van baksteenhuizen, zoals
de Midlands ze meer hebben, het doet mij vreemd aan in een ander land. Er hangt
ook iets in de lucht en er ligt iets uitgestrekt over de straten wat mij doet denken
aan duitse industriesteden; ik weet niet wat dat is, België mist het, in Frankrijk ken
ik het ook niet.
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Nottingham is een mooie stad en Nottinghamshire een vorstelijk land. Nergens, ook
in Frankrijk niet, staan zo de eiken en de olmen, midden in de glooiende weiden.
Robin Hood leefde er, en Samuel Butler en Byron en D. H. Lawrence, voor hij de
wereld doorkruiste. En ook George Beck en Hearson en John Armstrong die oproer
ig werden toen in 1831 het House of Lords de Reform Bill verwierp, die de alle
beschrijving tartende uitbuiting der armen een beetje zou beperken. Bij de litteraire
beroemdheden van het graafschap zal men de dichter van het volgende poëem niet
aantreffen. Hij is anoniem gebleven. Het enige wat men weet, is dat zijn gedicht
voor twopence langs de arbeidershuizen verkocht werd.
Good people all, and young mankind,
Give ear unto the cry
Of three young men in irons bound,
Condemned for to die.
Our days are wasted like the smoke,
Dissolving in the air,
Our strength is died, our hearts are broke,
Were sinking in dispair.
In Nottingham at last Assize,
We all of us were tried,
And now were doomed to bid adieu
To those we leave behind.
We on the scaffold now must die
As martyrs for a cause,
As sheep for slaughter, bound we lie,
And sentenced by the laws.

Enzovoort. Ik lees een account of the execution:
Beck first with a downcast look but he nodded and feigned a smile tot the crowd.
He was followed by George Hearson, who ascended with a firm step and in the
attitude of dancing twirling his white cap in triumph; what he said was not distinctly
heard but he threw the emblem of death upon the scaffold, and placed his foot upon
it, and again tempted to dance but he was sur-
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rounded by the gentlemen in attendance, and the cap replaced; he, however,
persisted in having his eyes bandaged by the proper attendants with his favourite
black handkerchief, which was done. Armstrong was weak and downcast, but he
reached the front of the scaffold and threw two oranges right and left; Hearson it
should be observed nodded and smiled to several in the crowd. This awful scene
afterwards closed upon them for ever. They were dressed in black coats and
waistcoats, white trousers, and white gloves.
Enzovoort. Hearson heeft precies geregeld wat er met zijn lijk gebeuren moest.
Het moest thuis bezorgd worden. Zijn moeder moest hem zijn Zondagse hemd
aandoen en die mooie das om, goed zorgen moeder, dat ze de striemen van de
strop niet kunnen zien en als mijn hoofd wat gezwollen is, dan moet je dat met koud
water en azijn maar weer wat in zijn fatsoen brengen, en vooral mijn tong weer in
mijn mond zien te krijgen, moeder, en dan, als ik daar dan zo mooi lig, dan moeten
alle kameraden komen en afscheid van mij nemen.
Ik zeg tegen Mary: Nou, Engeland, wel gefeliciteerd met jullie Gouden Eeuw, met
de Hannoverianen, met Rhodes en met Churchill. Voor jullie is de franse Riviera
gebouwd. Wist je dat? Waar kwam dat geld vandaan? Vrucht van despotisme. In
jullie Gouden Eeuw komen in één jaar anderhalf millioen onderdanen van koningin
Victoria om in een hongersnood, die van Orissa. Wist je dat?
Mary: jij moogt niet over despotisme spreken.
Ik: bij Busken Huet, maar die naam zegt jou niets, vind ik de volgende
gezaghebbende conservatieve uitspraak uit 1875 ‘the British government is a
despotism, mild and enlighted it may claimed to be, but still it is a despotism and
can never be anything else’.
Mary: ik houd van onze Koning. O, Hij is zo goed!
Ik: Hij lijkt mij een heer. Ik moet zeggen, dat hij mij sympathiek lijkt. Maar heb je
er wel eens aan gedacht dat hij een Duitser is, met enig Russisch en Scandinavisch
bloed?
Mary: Hij is het symbool van onze continuity.
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Ik: Neem een maatstok van een el, Mary, die stelt de geschiedenis van Engeland
voor. Neem daarvan de laatste inch, die stelt voor wat wij er van afweten, de
zogenaamde historie; neem daarvan de laatste streep, dat is dit Engeland in deze
constellatie. Er komt nog wel een el bij, Mary, en de eerste streep daarvan zal
aanduiden het kleine stukje tijdperk dat misschien nog op het huidige zal lijken. Dat
is jouw continuity. Meer niet. Hoe het worden zal, weet ik niet. Misschien leven hier
een enkele inch verder gele mensen of zwarte, die uit gouden schalen eten, de zon
aanbidden en de maan bezoeken. En in het stof hier waarop zij lopen zal zich zowel
George Hearson als George Hannover bevinden, Mary, maar niemand zal het weten
en niemand zou hun namen kunnen uitspreken als zij die in een steen zouden
vinden, want men zal hier andere talen spreken, Mary.
In Nottingham bekeek ik op een dag het portret van H. D. Lawrence, die in dit
prachtige land gewoond heeft. Ook las ik het verslag van de executie van George
Hearson, George Beck en John Armstrong. Maar het werd avond in Nottingham en
het was goed. Daar wonen 300.000 wevers van linnen of van moquette of van ander
textiel dat op trappen ligt en wat ik veronderstel dat in goedkope warenhuizen thuis
hoort. Ik was daar en het was het Festival van Britain, vuurwerk, vuurwerk en
duizenden Davids en Diana's stonden daar met hun vaders en moeders met hun
specialschool-petjes op te kijken in het park.
Overal gras als eindeloos moquette, nat en gras, vandaar grasmat, maar het was
ook anders, want het rook naar ceders, ceders, ceders.
In Engeland groeien meer ceders dan in de Atlas, om van de Libanon niet meer
te spreken, daar worden ze door Monumentenzorg gepoot en bewaterd.
Een verlichte eekhoorn klimt de tak langs van een Robin Hoodoak, wat moet ik
zeggen, het zijn er zes maar telkens ziet men de volgende verlicht, zodat het lijkt
of hij één is en voortschiet, zij het stammerig.
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En apen en duiven in een kooi van louter licht en wat wil je meer, het is er. Een
meisje van gloeilampjes dat met lichtknotsen werpt naar een ander meisje, het houdt
maar niet op, maar het is dan ook Festival of Britain.
Betty en ik raadden hoeveel peertjes per knots langs de schakelaars ijlende
voortknotsen, het was denk ik 11, maar Betty zei 14, ik denk het altijd anders, maar
daar spreken wij niet over.
Er waren ook grenadiers guards, met petten tot op hun neus en snorren, plumbers
they called them, zij moesten de gaten dichtmaken die Rommel in de amerikaanse
linies maakte in Noord-Afrika en zij lusten hun bier, zij het bitter of mild. Maar Alec
was zoek en hij is voorzitter van de vereniging van hengelaars die met vliegen
vissen; ik las dit als aanbeveling op het papier van de tories waarvoor hij candidaat
is voor de gemeenteraad; waar moet het met de United Kingdom heen als hij zoek
blijft.
O het vuurwerk begint nu pas echt
en het hese geluid van in godsnaam,
van de eerste paar pijlen is daar
ondertussen, dit is nu eerst recht ondertussen,
spuit een vrij luie ster tot de lucht in,
lui zei ik, herstel, daar spat hij uiteen
in twintig zeer helder gevederde sterren
zo licht dat de hemel weer licht zit
zich dik zit aan licht.
ja zo licht en zo schuimig, en zo nat was het gras,
zo riepen de Davids de Prudences, die beiden al lang naar bed
gemoeten hadden, met hun specialschool-stemmetjes,
maar hun daddies met militaire knevels en lage inkomens
(als clerck bij Barclays om de hoek)
hun daddies tonen dat zij engelse vaders zijn en dat willen blijven.
‘Nachts im Hôtel in Deutschland’. Voor iemand die het gedicht van David Luschnat
heeft gelezen, zullen de nachten in 't hôtel in Duitsland niet spoedig weer nachten
worden als alle andere.
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Des nachts komt het juist weer. Men reed overdag over de bergen en door de
wouden die dit prachtige land rijk is, men loopt in stadsgewoel en spreekt met de
mensen. Dit zijn mensen die uiterlijk een eenvoudige indruk maken. Velen zijn nog
bijna armoedig gekleed (1950), maar haast allen manifest proper en zij maken de
indruk dat zij veel en naarstig werken. Zij kennen hun plicht. Ach, zij zijn weer zo
correct en beleefd. Maar het is, alsof onder deze correctheid altijd kennis van hun
eigen belangen waakzaam blijft, bij sommigen zelfs gespannen waakzaam. Men
ontmoet maar zelden een onverschillige Duitser. Hoe nu, zegt de krantenlezer, ik
dacht dat de Duitsers tegenwoordig juist de onverschilligste West-Europeanen
waren? Het antwoord luidt: zij doen in de westerse politiek ongeïnteresseerd, alleen
omdat zij zo oplettend voor hun belangen zijn.
Des nachts in het hôtel ligt men onder het donzen dekbed in het ledikant en
branden de voeten van vermoeidheid, maar de slaap komt nimmer direct. Het is of
de geest, die tot zichzelf komt, van onrust vervuld wordt. Misschien moet men jaren
in Duitsland leven om het weer kwijt te raken. Ik denk: ik ben moe. Dit was een
drukke dag. Ik ga slapen.
Maar ik keer mij op mijn zijde en ik zie het houten boord van het ledikant. Waarom
zijn de ledikanten in Duitsland zo zonder uitzondering van hout, dat het lijkt dat er
een principe achter schuilt? In het land waar de God in wie men gelooft van ijzer en
staal is, die van uit de Ruhr neerziet en regeert met Maschinen, waar de Geest een
monstertransformator is en de Zoon een nieuwe Mercedes? De stalen buizenbedden,
waarop men zich in Nederland neerlegt als men zich in de dekens heeft gewikkeld,
ziet men er haast niet. Ook in de modernste flatwoningen legt men zich onder de
witte Decke en in een houten ledikant. Is het dat men schotten naast zich wenst, al
staan zij maar acht centimeter omhoog, omdat men, waar men zich hier niet in
dekens wentelt, toch afscheiding wil? Of moet de duitse man, wiens bloed overdag
dieselolie is, wiens zenuwen koper zijn en wiens hart een compressor is, moet de
duitse man voor de nacht onder vogeldons en rondom in het hout liggen, om
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elke nacht weer met natuur te worden geladen? Ik ken nog ruim duizend van deze
gedachten. Elke nacht vermenigvuldigen zij zich. Soms denk ik: jij bent gek. Soms
denk ik: wat begrijp jij veel, sta op en schrijf het op, morgen ben je het weer kwijt.
En gelukkig bèn ik het de volgende ochtend kwijt, want ik stá nooit op, maar ik denk:
kom, ik ga nu toch wat slapen. Wat weet ik tenslotte van de bedden in Duitsland,
als ik er in niet meer dan twintig gelegen heb?
Maar 's nachts in 't hôtel in Duitsland ga ik niet zo gauw slapen, want ik blijf denken
aan die merkwaardige Duitsers, die zo vlijtig zijn en je zo beleefd de weg wijzen.
Vandaag zei een electrotechnicus tegen mij, in een kroeg: wij hebben altijd oorlog,
‘weil wir so fleiszig sind’ en hij begroef zijn gezicht somber in het halve literglas met
bier. Maar ik wil niet altijd aan dat ene denken. Tenminste als ik kan wil ik het nog
even uitstellen.
Hoe komt het, dat ik nog nooit in heel dit technische Duitsland in een kamer
geslapen heb, waar het loopwerk van de gordijnen en de roeden zo glad en krachtig
gaat als in Nederland en de zaken zo solide in de muur zitten? Dit is mijn critiek
trouwens in alle landen die ik kende. Ik ben nog nooit in de Verenigde Staten
geweest, maar als ik daar ooit kom, zal ik mijn betovering door de Almachtige Robot
niet beproeven met televisie of door een wolkenkrabber in te klimmen. Ik zal, als ik
op mijn hôtelkamer aangekomen ben, de eerste dag, met twee rukken het gordijn
sluiten en als er iets losschiet of ook maar verdacht beweegt, zal de Almachtige
Robot mij verder niet imponeren. Als alles loopt en goed vast zit, ga ik pas verder.
Zo en op duizend zijpaden denkt men, terwijl de geest, veel te wakker en
ondernemend, telkens weer genoeg heeft van een pad en ombuigt. Als men daar
eens zo ver is dat zij geen gordijnen hebben? Maar van de film kan men weten dat
de burgerlijkste gordijnenknusheid ter wereld in de amerikaanse kamer vertoond
wordt. Dan komt de engelse. Dan de duitse. De nederlandse huiskamer heeft
hygiënischer en artistieker karakter dan de buitenlandse die ik ken. Waardeloos,
waardeloos,
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mijnheer de denker, jij kent misschien 200 van de 2 miljoen huiskamers. En wat een
uitdragersrotzooi is dáár al niet bij! Ga jij nu maar slapen.
Overigens is de Amerikaan immers een Engelsman en een Duitser, zoals hij Pool,
Scandinaviër en Italiaan is. Vooral ook Duitser, want deze is een geboren emigrant.
Dit lijkt in strijd met zijn nationalisme, maar het is het niet. Hij heeft immers geen
eigen contouren, daarom schept hij zich volk en mythe om deel aan te hebben. Hij
is stof van een gevaarlijk werkdadige massa die, zoals Gide zegt, in alle gaten
gegoten kan worden. Wat werd hij een uitstekende Amerikaan! Wat is Eisenhauer
een onloochenbare Duitser! Bestaat de Amerikaan? Waarachtig, hij heeft zichzelf
gemaakt. Het bloed doet niets terzake, het zijn de taal, die men spreekt, de spijzen,
die men eet en de soort gordijnen, die men aan de ramen hangt - if any. Men is
weer zo wakker en nog zo weinig moe, dat men zich omwerpt. Men vloekt op het
dekbed, dat mee omgaat, en denkt: nu komt het uur van voor straf niet kunnen
slapen. Daar is de afgelopen dag terug. Leg uit, vertel, wat doe jij in dit vervloekte
Duitsland? En men geeft zich over en wentelt zich weer een kwartslag terug en
neemt er de tijd voor om over alles weer na te denken. Zo gaat het elke nacht. De
woorden Duitsland en Duitser hebben iets te maken gekregen met chicanes en
dwingelandij, met de absolute brutaliteit, met het absolute gelijk hebben, het
wiederspuchslos festgestellt werden, met jankerig zelfbeklag bij uitnemend in het
oog gehouden materieel eigenbelang, met tyrannie en dood. Het zal er bij mijn leven
niet meer afgaan.
Het kan mij niets schelen hoe de Duitser bij voorkeur te bed ligt, ik ben weer moe,
ik ga slapen. Maar nu kan ik mijn vermoeide benen niet zo leggen, dat mijn vermoeide
rug het er mee eens is en ik luister nog lang naar de stappen buiten. Zo luisterden
jarenlang miljoenen vreemdelingen in Duitsland naar alle geluiden buiten, op straat
en in de lucht. Slaven, gedeporteerden, studenten die door Ma gesmeekt waren te
tekenen omdat Pa zijn eervolle positie zou kunnen verliezen. Gevangenen. Ook de
landverraders in de SS-kazernes. De enorme ruimte Duitsland
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heeft jaren lang, van Hardenberg tot Polen en van de Oostzee naar Tirol, vele
miljoenen Europeanen van vreemde volken aangetrokken en van wat zij in hun
nachten gedacht hebben is daar weer iets, als een van hen er terug is.
Ik ben er trouwens nooit gedwongen geweest, ik was er vrijwillig, in de herfst van
1939, maar ik was er toen al om dezelfde oorlog. Ik ging altijd zeer nuchter naar
bed, omdat ik mij geen onbezorgdheid kon veroorloven; en bang. Was dat bangheid
of angst? Ik wist dat ik in een val kon lopen en ik vreesde datgene, wat dan
onvermijdelijk zou komen. Ik lag toen precies zo als nu in een bed. Die ene keer
was het Oldenburg. Een zelfde houten bed met opstaande rand en een Decke als
hier in Hannover. Ik had bij het station militaire treinen geteld en daarvan de wagens,
ik had uniformen opgenomen en de leeftijdsklassen geschat van de soldaten en ik
had later Weinbrant gedronken met een oud-SA-man. Die had mij op de schouder
geslagen en gezegd: Na, ich denke erst mit Ostern, aber dann bricht eine Offensive
los, na, da möchte ich nicht gerne Engländer sein - und auch nicht Holländer,
hahaha!! Toen lag ik op bed en ik dacht maar: stel, dat het vannacht al is, wat gebeurt
er dan met mij? Ik somde voor mijzelf op wie iets wisten. Hoogstens twee mensen.
Nee, drie. Maar zij zouden niets zeggen als zij niet hoefden. Ik zie opeens, dat dit
tellen van de mensen die ervan wisten, daar in die herfstnacht van 1939 in het hôtel
in Duitsland, voor een belangrijk stuk van mijn leven de eerste en laatste bezigheid
van mijn bewustzijn geworden is. Vijf en een half jaar lang. Wie weten ervan, wat
weten zij precies. In Hannover, in de nacht, denk ik: jij hoeft immers niet meer te
tellen. Iedereen mag het weten. Zij zullen je niet arresteren. Nu ja, zij zullen je over
twee jaar of zo een visum weigeren, als die Amerikanen hen integraal hersteld
hebben, als alle nazi's weer alle posten bezetten, maar dat duurt nog wel twee jaren.
Ik hoef dus niet bang te zijn, maar toch wil de beklemming niet wijken. Ik lig hier
in Hannover in mijn bed, alsof alles wat er geweest is nog beginnen moet, zoals die
nacht in het hôtel
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in Oldenburg. Die keer voordat ik wakker werd toen iemand mijn kamer verliet. Het
is erger als je ontwaakt doordat een vreemde 's nachts in het hôtel je kamer uitsluipt,
dan wanneer iemand je wakker maakt die binnenkomt. Dat laatste ken ik ook. Ik
heb nooit kunnen leren mijn deuren af te sluiten. Ik sta nu op en draai de sleutel
om. Dan lig ik weer te bed, het slapen zal nu wel lukken. Er zal niemand in de kamer
komen zoals die keer in Oldenburg. Ik herinner mij, dat ik opeens nat van zweet
recht overeind in het bed zat om voorovergebogen op mijn scherpst te luisteren.
Iemand had mijn kamer verlaten. Een zeer zacht sluiten van de kamerdeur klonk
na, maar van de gang kwam geen enkel geluid. Het hart pompte mij snel en hoog
in de keel en ik kwam op onvaste benen overeind. Ik herinner mij weer, dat ik
moeilijkheden met de verlichting had, omdat ik nog niet gewend was aan de
verduisteringsgordijnen; bij ons werd daarmee nog slechts als scherts geoefend,
maar Duitsland was al in oorlog, daar was verduistering al een deel van het dagelijkse
leven.
Ik stond midden in mijn hôtelkamer, ik huiverde en dacht na. Als ik niets deed,
zou ik verdacht zijn. Ik dacht nog langer na en trok de deur toen open om resoluut
de gang in te gaan naar de trap, om iemand van het huis tegen te komen bij wie ik
mijn verontwaardiging kon aanbrengen. Maar het hele hôtel was stil en in slaap. Ik
ging een verdieping lager en bleef daar een ogenblik verloren bij het trapgat staan.
Ik staarde in een hôtelinnerlijk, dat door zwakke blauwe pitjes naargeestig was
verlicht. Alles was zeer stil. Na een paar minuten ging ik weer in mijn kamer. Deze
weggaande bezoeker baarde mij onnoemelijk veel zorg. Ik probeerde na te gaan
of de vreemde bij mijn zaken gezeten had, maar kon dat niet vaststellen. Het deed
er ook niet toe, mijn notities hadden voor iedere nieuwsgierige allemaal uitsluitend
betrekking op mijn onderzoek naar de ‘Kriminalitätsinsel’ langs de duitse westgrens.
Mijn papieren waren in orde en mijn onderzoek in de veendorpen makkelijk
bewijsbaar echt. Ik herinner mij dat de koude mij weer in het bed en onder de Decke
dreef. Ik herinner mij, dat ik mij geruststelde met de
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voorstelling, dat het de donkere kellnerin van het huis geweest was, die ik beneden
nog Kirsch aangeboden had, voor het slapen gaan. Ik troostte mij zelfs enigermate
met de gedachte, dat zij het slaapmutsje als een verder strekkende uitnodiging had
opgevat en ik stelde mij gemakshalve voor, dat zij beschaamd was heengevloden
toen zij mij slapend had gevonden. Hoewel, dan zou zij het licht op hebben moeten
steken. Maar de verduistering? De gordijnen waren niet dicht. Een zaklantaarn? Ik
herinner mij hier in Hannover alles nog scherp. De WA-man had de vorige avond
met haar gedanst. Die kende haar langer dan die dag, hij vond haar een ‘Olle Ziege’,
maar al had het mij toegeleken dat zij wat te lang alleen gebleven kon zijn, ik vond
haar niet zo gek. Ik herinner mij, hoe zij de volgende dag mijn overgeschoten
kleingeld als fooi heeft aangenomen met een gretigheid, die mij opnieuw schrik
bezorgde, want bewees dit niet de onwaarschijnlijkheid, dat zij mijn slaapkamer met
tedere verwachtingen had kunnen binnensluipen?
Als ik de volgende ochtend wakker word, stijgt er een gerucht van de straat op dat
mij de gordijnen doet openslaan om naar beneden te kijken. Wat zie ik? Enige
honderden mannen zijn doende een stoet te formeren. Zij staan al vier aan vier en
het kalme praten waarmee zij het wachten korten vormt een merkwaardig vreedzaam
geruis. Het is I Mei! Van alle kanten komen nog mannen aanstappen, die zich achter
aansluiten en met hun conversatie het gerucht doen toenemen.
Ik ben een aandachtig toeschouwer, van over mijn vensterbank. Het is het
waarnemen waard, wat daar gaande is, al lijkt de eigenlijke optocht zich wellicht
nog niet gauw in beweging te zetten. Deze duitse arbeiders stellen zich geheel
zonder leiding op in correcte rijen van vier. Bij ons zouden er bij zijn, die met bijzonder
lawaai zouden wedijveren om de getaptste van de dag te worden. Hier is geen extra
rumoer van individuen, hier keuvelen de mannen met elkaar en zij blijven op de
plaatsen die zij eenmaal hebben ingenomen. Zij zijn armoedig gekleed (bij de
correctie merk ik op dat ik dit drie jaar geleden schreef;
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West-Duitsland heeft ons intussen ook in de textiel al ingehaald), maar netjes; zij
voldoen aan het burgerlijke fatsoen van heel en schoon. Povere kledij, van voor de
oorlog. Gedeeltelijk zal het wel in de bezette landen ‘gecollecteerde’ of op meer
directe wijze geroofde kleding zijn.
Bij die gedachte stoot ik mij overeind, ik wil mij direct aankleden. In de badkamer
is alles duits, dat wil zeggen het zit manifest redelijk in elkaar, er ligt ook een doosje
lucifers op zijn plaats voor het vlammetje. De geyser is zeer zuinig afgesteld. Frau
Lochte klopt: hebt u een handdoek en zeep? Ja? Anders had zij wel gehad. Die
heeft ze dus weer uitgespaard en toch is ze gastvrij gebleven. ‘Kosten spaord en
eer bewaord’, heet dit in het gronings. Ik betaal - wou u nog koffie gehad hebben?
Deze keer zeg ik van graag. Maar ze schenkt mij nu dan ook een goede sterke
koffie in. Die is in Duitsland al zeer lang niet meer op de bon. De twee kleine meisjes
groeten mij met stijve Knickschens. Germaanse muizensnoetjes, de stijve vlechtjes
maken een sprongetje op de rug. Ik geef ze toch maar een stuk chocola. Frau Lochte
beveelt ze om lieb te bedanken. Daar gaan de vlechtjes weer. Nu ga ik. De deuren
sluiten altijd aangenaam solide in duitse huizen.
De 1 Mei-optocht is al wel 700 à 800 man groot, het is nu een oorverdovend
gedruis van stemmen,
You heard as if an army muttered;
and the muttering grew to a grumbling.

Ieder staat nog in rijen van vier, ik inspecteer ze als een generaal. Ze zien mij niet
of laten niet merken dat mijn gedrag ze opvalt. Ik ga snel de hele rij langs, het is
een hele straat nu, ik doe het snel maar secuur: er is geen pak dat aan mijn oog
ontkomt. Het is inderdaad knap en netjes maar armoedig. Geen enkele keer word
ik herinnerd aan een kledingstuk dat uit mijn kast in de F-straat afkomstig is. Maar
het had gekund, nietwaar? Mijn vrouw staat op een keer, in zesenveertig was het,
bij de A-brug te wachten. Drie meter van haar af staat een jonge vrouw met een
fiets aan de hand, zij praat luidkeels met een
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andere dame. Mijn vrouw vraagt.zich af: waar doet die jurk mij aan denken? Ik ken
die bloem. Ik ken het model zelfs. Wat zeg ik, daar is de zoom, die ze er bij H
ingelegd hebben, verdraaid, het is mijn jurk! Mijn vrouw begeeft zich meteen door
de andere wachtende mensen heen naar het tweetal toe. Mevrouw, mag ik u vragen
hoe u aan die jurk komt? Opeens stilte. Dat is mijn jurk, vervolgt mijn vrouw in
groeiende woede, die is met al mijn andere kleren door de Duitsers en de
landverraders uit ons huis geroofd, mevrouw, hoe komt u aan die jurk?
De mevrouw heft ogen en stem ten hemel; moet je daar als een dievegge op
straat worden aangesproken over een jurk! Dat is háár jurk, maar daar wil ze op
straat niet over práten, komt u maar bij mij thuis, ik ben mevrouw Timmer,
Prinsesseweg 30. Het ìs ook wel een genante zaak, mijn vrouw zegt dus, goed, ik
kom bij u. Maar er woont geen Timmer aan de Prinsesseweg, ook niet op een ander
nummer. Die ‘mevrouw Timmer’ zal wel wat voorzichtiger geworden zijn met haar
garderobe in deze stad. Waar ze er ook mee heengegaan is, ik zie mevrouw Timmer
al in de trein; ze spreekt een groot woord mee over die afschuwelijke bijzondere
rechtspleging, met ‘De Weg omlaag’ op haar schoot, of ‘De Linie’. Wedden dat ze
vindt, dat er nu maar eens een dikke streep onder alles moet en dat we moeten
ophouden met haten? Wedden dat ze het met de handelsreiziger in toffees, die in
de Gouden Tijd districtscommandant van de volksdienst geweest is, instemt over
de schanddaden van die rooie regering, die ons Indië weggaf, de middenstand
uitkleedt, enzovoort?
Ik liep daar snel langs die rij van duitse arbeiders en ik zag natuurlijk geen enkel
stuk kleren uit mijn kast. Er klonken enkele commando's in een bekende toon en
daar zette zich, traag maar definitief, een Mei-optocht in beweging. Daar gingen
duitse socialisten, maar zij zijn evengoed de elastische vormloze massa die in alle
gaten gegoten kan worden. Het zijn socialisten, maar hun leiders zullen liever alles
willen dan hun tegenstanders de kans geven te.beweren dat zij minder nationaal
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voelen en minder echt duits zijn en daarom zullen deze rijen binnenkort weer
geuniformeerd zijn.
Ik keek nu naar de gezichten en zie, wat mij trof was dat zij een leeftijd van
gemiddeld boven de veertig aangaven. Er waren veel scherpe gezichten bij,
kleurloze, scherp gesneden en ernstige gezichten. Ik keek verder naar gezichten,
toen ik die dag door de stad dwaalde. Er is nergens ter wereld als in Duitsland zo'n
verschil tussen de arbeiders, oud voor hun tijd, knap in de kleren, maar armoedig,
met zorg in de gezichten, grave old plodders, en de zakenmensen, gay young
friskers. De engelse zakenman mag zich willen onderscheiden door zijn kledij, maar
als hij Eden-hoed en paraplu weglegt, ziet hij er zelfs in het opzettelijk conservatief
gesneden pak niet duidelijk anders uit dan de engelse arbeider. De duitse zakenman
draagt andere hoeden en nooit een paraplu, maar wat hem onderscheidt van de
arbeiders der I Mei-optochten, uit wier vlees hij eens gesneden is, is het goud van
armbandhorloge en kiezen, de vrijzinnige snit van zijn uitstekende costuum en de
jeugdige vastberaden manier waarop hij in zijn Mercedes stapt. Maar niet alleen
onderscheidt de duitse zakenman zich van de duitse arbeider, de Duitser
onderscheidt zich van alle andere menselijke wezens, alleen al door zijn eten. Ik
heb op I Mei 1950 in een tent met zeker 2000 Duitsers gezeten, bier gedronken en
karbonade gegeten. Het had niets met I Mei te maken, maar alles met de
industrie-Messe. De hele dag had ik grote stukken taart en koek zien nuttigen, nu
was het Eisbein en Kasseier rib en andere grote stukken vlees. Dat was in 1949 al
zo, in Zum Walfisch, dat Wirtshaus, bij geluk overeind gebleven in de onmetelijke
puinvlakte aan de Rijn, waar eens een stad had gestaan. Hier is niet zoveel verwoest.
Hier is de drank bier, in grote pullen met oren rondgedragen door vrouwen met
schortjes voor. Ze kunnen er vier of vijf in één hand rondbrengen en ondertussen
zingen zij luidkeels mee met de blaaspoepen.
Dat orkest bestaat uit 14 zware kerels met hoeden met veertjes op. Allemaal
koper. Wat ze spelen vermaakt deze 2000 mensen enorm, maar er is voor mij iets
schrikwekkends in deze koperen
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driekwartsmaten. Gaan ze zich straks tot stampende vierkwarten groeperen? Ik
denk elk ogenblik ‘Die Júden géh'n dahín, dahér’ te horen. ‘Die Fahnen hoch’ zit er
verdomd duidelijk in. Er dirigeert nu een man uit het publiek, hij krijgt een hoed met
veer op. Men amuseert zich enorm. Ha jongens, roep ik een paar ingenieurs in het
hollands toe, waar zit nou jullie beroemde Tiefe? Tiefe zeg ik alleen in het duits. Zij
begrijpen mij niet en lachen mij hartelijk toe. Ik grijp weer een nieuwe halve liter. In
hun lol blijken Duitsers opeens iets tussen Groningers en Brabanders te kunnen
zijn. De kellnerinnen varen als snelle vacantieschepen tussen de volle tafels door.
De Duitse vrouw is een geboren kellnerin en een geboren dienstmeisje. Het zijn
allemaal Else Böhler's. Zij zijn er snel om te bedienen en zij kijken scherp uit bij het
afrekenen, zij zijn onderdanig-zakelijk. Ik herinner mij de eerste keer dat ik na de
oorlog weer in dit land was, aan de Rijn. Wij bezochten na Zum Walfisch de luxueuze
bars tussen de barre puinmassa's. De manier waarop de Animiermädel in het gelid
zaten te wachten op klanten, aan de binnenzijde van de bar. Je neemt een krik en
zit tegenover één van hen. Je kunt niet anders. Zij doet alsof zij denkt dat je haar
hebt uitgezocht. De manier, waarop zij het bonboekje nemen en je order noteren;
vaardig gaat het potlood, tuk op geld zijn de vingers, maar o zo correct. Het maakt
geen verschil of men tegenover een fabrieksdirecteur zit in zijn kantoor of tegenover
deze meisjes: ieder doet zijn best, Duitsland zal er weer bovenop komen. Verdomme,
ik ben er bang voor. Wat? Ik ben er zeker van. Dat was 1949. Nu is het 1950 en
alles is nog duidelijker.
Ik zit naast een Waal, die zich ook wat verloren voelt; hij stoot mij aan en zegt
nerveus: luister, dit speelden ze toen ze Parijs binnenrukten, ik was daar bij, het is
hetzelfde ding. Ik zeg tegen hem: weet u wat het verschil is tussen deze hoempa
en een engelse band? Hoe bedoelt u, zegt hij. Ik zeg: dat dezen hier gemiddeld 20
kilo per man zwaarder wegen. Dat is een quaestie van cultuur, zegt de Waal. Hij
zegt: ik weet nu waarom ze zo des duivels waren om de blokkade, kijk dat gevreet
hier.

J.B. Charles, Volg het spoor terug

280
Hebt u wel eens zo'n Eisbein geprobeerd? Ik kots liever, zeg ik, hebt u ze taart zien
vreten? Ja, zegt hij, en dan zeggen ze met tranen in de ogen dat de blokkade hun
arme kindertjes van melk beroofde. Maar het zijn uitnemende ingenieurs, voegt hij
er chaotisch aan toe. Ik zeg: toen ze bij ons binnengevallen waren was een van de
dingen die ons in walgende verbazing zetten dat ze per soldaat 8 of 10 taartjes
achter elkaar opvraten. Ik ken een bakker die leverde er duizend per dag. Het is
ongelooflijk, zegt de Belg.
Ergens anders in deze stad viert men 1 Mei. Hier niet, hier hebben wij de upper
ten, de upper two thousand. Wat een feest, wat een germaanse tempel. Maar zij
zullen zich vanavond dan al bezuipen, morgen zitten ze weer op hun Büro en staan
ze in hun stand de allernieuwste machines te demonstreren, zoals Simon het
ongeveer tegen Gide gezegd heeft.
Is het niet merkwaardig dat de oorlog, die deze civiele beesten ons met wellust
aangedaan hebben, door ons gestreden werd tegen rassendiscriminatie, maar dat
wij, nadat wij ze weerstonden, verleid worden tot de overtuiging dat er inderdaad
minderwaardige rassen zijn? Bijvoorbeeld het duitse. Ik ben geneigd, om te geloven
dat deze kortbenige, vethuidige, kaalhoofdige, dikbuikige, sentimentele en valse,
vlijtige en spijkerharde Helmuth Müller's en Hermann Maier's een inferieur ras
vormen. Ik heb er een ogenblik moeite mee om de waarheid te blijven zien: dat er
geen rassische under-dog bestaat, dat hij alleen voorkomt in de misdadige
speculaties van deze Duitsers. Dat deze Duitsers zich op ethnische bases, die
ethisch volstrekt indifferent zijn, onder de invloed van objectieve exogene
voorwaarden, zelf de omstandigheden geformeerd hebben die hen tot de
verachtelijke Nedersaksers en Beieren maakten die zij zijn.
Daar zeg ik al iets: de Oost-Friezen zijn mij aanzienlijk sympathieker dan de
Nedersaksers. Als je met de bus van Bremen naar Groningen rijdt, stop je
voortdurend in kleine en grotere plaatsen waar de mensen gezichten hebben alsof
zij in Delfzijl of Spijk woonden en waar iets van de noordnederlandse licht-
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sterkte de bomen groener en de daken roder kleurt dan zij zich beneden Zwolle ooit
vertonen. Maar denk niet dat zij minder fanatiek aan de zijde van het Beest gestaan
hebben. Hamburg was voor de oorlog haast de mooiste stad die ik kende (nou
kende ik er niet veel) en ook nu is het, althans in het minder verwoeste centrum,
nog een stad met een schone noordelijke allure. Het kan de temperatuur zijn en de
luchtdruk, de frisheid en de zeewind, maar ik voel mij daar op mijn gemak. De
vrouwen lopen langbenig voor je op zindelijke winderige straten, ik mag dat wel.
Maar ook zij waren bij de grijze muizen.
De Belg heeft mij weer aangestoten. Moet u zien, zegt hij met geheim plezier, dit
heb ik altijd nog in mijn portefeuille. Het is een stuk uit Arbeit und Gesundheit Heft
1942, Erfahrungen eines Trägers von Nasenprothesen, dat staat er met de pen bij
geschreven, ik kijk de gniffelende man naast mij aan en vraag mij af of hij van het
lawaai gek geworden is. Technisch mijn branche een beetje, zegt hij, kijk hier. Ik
lees: Der Bildhauer Ernst Peter der mit hochster Kunst bis zu seinem 1936 erfolgten
Tod die Wachsprothesen anfertigte - seine Methode teile ich weiter mit -, hatte die
Masse haufig von den Londoner Anatomen Blair bezogen, den wir beim Einzug in
der Themsemetropole vielleicht auch nichtmehrunter den Lebenden finden. Is het
niet prachtig zegt de Belg? Ja, zeg ik, volkomen verdwaasd, dat moet ik van u
overnemen. Weet u wat ergens bij Gide staat over de duitse methode? Nou? zegt
de Waal. Die bewonderenswaardige duitse methode heeft niets bijzonders, zij is
kinderlijk eenvoudig, de methode is niet de methode zelf maar het onverbiddelijke
volgen van de methode. Ja, zegt hij vaag, maar hoe vind u 'm? ‘den wir beim Einzug
in der Themsemetropole vielleicht auch nicht mehr unter den Lebenden finden! Ik
neem het stukje over en verlaat de geweldige hunnentempel en sta in de koude
avond. Ik ga niet meer naar de vermaaksindustrie. Dat hebben we voor twee jaar
nog gezien, aan de Rijn, en ik heb er voor jaren genoeg aan. Ik herinner mij ‘Rio’.
Hun bars hadden na de oorlog zonder uitzondering exotische namen, nu is het al
weer veel germaanser geworden. Alles in ‘Rio’ leek
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op het nederlandse café-cabaret van 20 jaar geleden, dat helemaal naar duits model
was ingericht: niet te engelse en te amerikaanse muziek maar ‘continentale’ jazz,
deze bastaard onder de muzieken, deze vervloekte duits-oostenrijkse
‘amusements’-muziek uit hun jammerlijke operettes. In zo'n band spelen muzikanten
met de smoelen van concert-solisten die onrecht aangedaan is, en smartelijke
verbazing eisen voor het lot, dat zij hier voor uw vermaak moeten spelen. Om den
brode. Jawohl, um das Brot. Nee, om het geld. In Duitsland spelen muzikanten voor
geld, voor de afbetalingstermijn van het kecke rokcostuum, voor het potje zus en
het potje zo, voor recht angenehme Rasierseife en voor de Krankenkasse, maar
nooit helemaal voor hun plezier. Tenzij ze alleen zouden zijn. Misschien. Het is
nacht. Wij gaan naar ons hôtel in Duitsland.
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Hoofdstuk XX
Maar is het wel nodig om te reizen, als men zoekt naar zijn oorsprong? Men kan er
over nadenken in Zoutkamp zowel als in Menton, een en dezelfde zee rijst mistig
en snotkleurig over het wad of klopt gestaag in chemicaliënkleuren aan de voet der
heuvels. Het zijn dezelfde mensen, dat wil zeggen, dezelfde mensen in beginsel
zijn aanwezig in dezelfde soorten varianten van wat mensen van zichzelf plegen te
maken.
Juist die staten, waarvan men dat het minst als gunstig kan beschouwen, zijn
nogal verrukt van Nederlanders als immigranten en bondgenoten. Dat is bedenkelijk.
Laten wij goed begrijpen dat Duitsers, al zijn zij ook typische sergeant-majoors, ja
al waren (dat is zijn) zij nazi's, aldaar nog een schaal hoger gewaardeerd worden
dan wij. Ikzelf houd meer van joodse dan van brabantse nederlanders in het
algemeen. Ik houd eigenlijk wel erg van Belgen, maar dan meer van die met waalse
dan die met de vlaamse cultuur. Ik mag de Groningers wel graag, maar men zou
verschrikkelijke dingen van ze kunnen zeggen. Laten wij dat liever eens van de
Friezen doen, om de eenvoudige reden dat die dat erg zullen vinden. De Groningers
hebben evengoed hun eigen taal, of talen, maar zij voelen noch behoefte zich die
af te wennen noch om zich met behulp daarvan een mythe te scheppen. Dat de
Oost-Friezen, aan hun oost-grenzen, letterlijk hùn gronings spreken ontroert ze
geenszins, dat zijn duutsers, moffen, te kruiperig en tegelijk onnodig aggressief,
vinden zij, tegelijk als bouwers van dezelfde gronden niet geheel te achten, maar
toch als gevaarlijk te beschouwen. Roerend daarentegen is de friese flirt met deze
gronings pratende wezens in Noord-west-Duitsland. De Groningers zijn behoorlijk
tevreden met

J.B. Charles, Volg het spoor terug

284
zichzelf, het zijn harde maar niet te geborneerde materialisten, tenzij voor humor,
maar het is een onaandoenlijke veeleer hardvochtige soort humor. Zij lijden naar
verhouding weinig aan neurosen en hun openhartigheid is vaak niet meer dan
onbeschoftheid, manco aan gevoel voor wat de ander voelt.
De Friezen heten eerlijk. Nu, ik kan niet zeggen dat mij gebleken is dat zij meer
liegen dan andere Nederlanders. Evenveel, denk ik. Schijnbaar minder, omdat zij
minder openhartig liegen, wat dus moreel geen enkel voordeel betekent. Als alles
glad verloopt kan men best met ze te doen hebben en leggen ze hun
overeenkomsten zonder moeilijkheden ten uitvoer. Maar zodra de overeenkomst
hen bezwaart gaat hun lip trillen en verzamelen zij van links en rechts verbitterd
chicanes. O, was dat zó bedoeld? Nou, dat hebben ze nooit begrepen. En men ziet
de brok zwellen in hun keel. Daarom hebben de Friezen in de loop der tijden zulke
grote adamsappels in hun lange halzen gekregen.
De eerlijke openhartigheid van de Friezen is vaak ongevoeligheid, gemengd met
bemoei- en praatzucht. Want wat het laatste betreft, geloof nooit in het beeld dat zij
in romans en gedichten zo graag van zichzelf verkopen: dat van het stille water. Er
zit iets infantiels in ze; zij denken van zichzelf dat zij droog zijn en zwijgzaam, maar
zij laten geen kans voorbijgaan dat te zeggen.
In Friesland kan men de schoonste geluiden der aarde horen, de conversatie van
miljoenen vogels en het klappen van duizend zeilen, maar vlucht zodra er twee
Friezen in het panorama stappen. Dan stoot daar een staccato van harde en
zelfverzekerde klanken alles kapot wat er zoëven nog was. Nu goed, men denkt,
deze ene man is door die andere onrecht gedaan, zo luid en verbitterd klonk zijn
taal. Dan hoort men de andere man spreken. Deze is bedaarder en zelfverzekerder
tegelijk, maar ook zijn woorden weten van geen ophouden. Dan merkt men dat zij
het helemaal niet oneens zijn. En zij blijven spreken, zolang zij in uw panorama
staan, hard en kelig, over kerk en kunst, over vee en motoren, over Friesland en
over zichzelf,
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verongelijkt en zelfverzekerd beide, en als zij zich met veel godverdommes luid op
de knieën slaan dan betekent dit dat zij elkaar een grap verteld hebben.
Veel Friezen zijn intellectualistisch en daardoor relativisten. Velen hebben geen
beschaving, bijna geen enkele heeft manieren. Al ontroeren zij zichzelf makkelijk,
zij hebben geen hart. Zij gaan voor niemand dan voor zichzelf door het vuur. Zij zijn
sentimenteel en missen echt gevoel. Daarom hebben zij ook geen gevoel voor
humor. Als een Fries een goed verhaal wil vertellen, gaat dat goede verhaal
gewoonlijk kapot. Het is of de Fries dit plotseling weet, terwijl het verhaal zijn mond
nog verlaat. Wat moet hij doen?! Hij blijft moedig tegen zichzelf vechten. Hij houdt
vol en het verhaal raakt uit. Nu moet er geweld gebruikt worden, hij slaat zich
daverend op zijn knie en de godverdommes zijn niet van de lucht, gelijk wij zo net
nog zagen. Probeer nu vooral te lachen. Als men niet lacht, heeft men in de Fries
op slag een gekrenkte, verbitterde man voor zich: wij hebben niet gelachen, omdat
wij anti-Fries zijn.
Hun betrekkelijke eerlijkheid, door het minder openhartig liegen, is een kwestie
van cultuur. De bevelende taal die hij tegen zijn vrouw uitslaat vormt het
onsympathiekste kenmerk van de friese man en is ook een zaak van cultuur. Behalve
cultuur heeft de Fries ethiek. Helaas onderscheidt hij zich in dit opzicht maar weinig:
zijn ethiek is hem een grens, is hem tot last, is hem dus een lot, zoals dat bij
christenen en humanisten helaas algemeen het geval is. De Friezen zijn religieus.
De roomsen onder hen behoren tot de sympathiekste roomsen in Nederland, terwijl
de combinatie van Fries en calvinist bijzonder onaangenaam valt: plechtiger,
expressie-armer, zelfverzekerder, ‘liberaler’, commerciëler, en geborneerder
Nederlanders bestaan er niet. Overigens geldt, naar mijn gevoel, in het bijzonder
voor Friezen de uitspraak van die Fransman: hoe minder christelijk zij zijn, des te
religieuzer. Geef mij het liefst de friese herbergier, die iets met paarden te maken
heeft, die correlatie is gunstig, of de rode friese landarbeider.
Zo ziet mijn fancy-rapport over de Friezen er uit en ik mag
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hangen als het niet verbluffend raak is. Maar ik kan ook een heel ander rapport van
bevinding opstellen. Ik kan ook bewijzen dat de roomse Fries bijna calvinist is
enerzijds en in het religieuze tot het onbetrouwbare sentimenteel daarenboven. Ik
kan nog gans andere verhalen vertellen.
Van de oudste dochter van tien landarbeiderskinderen in de friese oosthoek
bijvoorbeeld. Hollanders kunnen zich niet voorstellen hoe het daar is en leeft. Dorre
zandgrond met veenpetten, waar door aanhoudend ploeteren een stuk brood aan
ontrukt wordt. Voor een deel tot het zand afgegraven veen en voor een deel
ijstijdzand met moraine. Heide, veen, rogge, konijnen, nog wat reeën, een paar
eenden en ontelbare scheermessnelle snippen. Het huisje, waar zij met haar ouders
en 9 broertjes en zusjes woonde, was zo klein, dat men zich afvroeg hoe alles er
in kon, maar alles was kraakhelder. Toen het huis een keer afgebrand was, heeft
de familie een tijdlang in het kippenhok gewoond. Nu zitten daar weer kippen in; er
zijn verder een koe en een varken. Er is aangeharkt zand op het paadje naar de
deur. De ouders werken zich de armen van het lijf. De kinderen moeten een uur
lopen naar school en onderweg komen zij drie huisjes voorbij.
Het oudste meisje wordt 16 en zegt: ik ga naar de stad. Zij haalt een vriendinnetje
over om met haar de mogelijkheden te onderzoeken. Op een goede dag trekt zij
haar zondagse jurk aan, loopt een uur naar de bushalte, waar zij de vriendin treft
en zij rijden er twee uur over naar de stad. Daar zoeken zij het arbeidsbureau. Zij
wordt dienstmeisje voor dag en nacht.
Let hier nu even op, lezer, wiens zestienjarige dochter op dit ogenblik vergadering
heeft van de schoolclub, of een franse thema maakt, of met een klein verwend
jongetje in de bioscoop zit: dit kind is volkomen onbekend met de verschijnselen
electriciteit, gas en waterleiding; zij belandt in een huis, waar men een taal spreekt,
die zij weliswaar op school geleerd heeft, maar daar buiten nooit gepraktizeerd.
Maar zij valt van de eerste dag af niet uit de toon in haar spraak en haar gewenning
aan het gebruik van de ‘esclaves techniques’ gaat zo snel, dat niemand merkt dat
zij er ooit zonder douche en ijskast geleefd
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heeft. Zij gebruikt haar ogen. Zij ziet hoe de mensen uit de stad eten en neemt hun
manieren dermate op slag over, dat het verbijstert. Uit niets blijkt echter, dat zij er
grote wezenlijke betekenis aan hecht, wellicht juist daardoor kan zij zich deze
behaviour zo gemakkelijk eigen maken. Maar waarom wil zij het dan? Zij vraagt mij
na de zomervacantie om advies: waar kan zij engels leren? Want zij heeft een vriend
ontmoet, die engelse boeken leest. Ik zoek een avondschool met haar uit en na een
jaar begint ze de gemakkelijkste engelse belletrie uit mijn kast te lenen.
Ik zie het niet zo dat zij met een programma geboren is, zoals alle geslaagde
personen in de carrièreromans, waar vooral Duitsers, Scandinaviërs en Amerikanen
zo door ontroerd worden. Van aangeboren beschaving kunnen we ook niet spreken,
omdat dat een contradictio in terminis is. Ik denk dat het zo is: zij is cultuurrijp
geweest. En als ik van de Friezen een eigenschap wil aanduiden, die bij hen in het
algemeen opvallender lijkt dan bij de bevolkingen der andere provincies, die ik ken,
dan is het dat zij rijp zijn voor en hongeren naar cultuur. De friese socialisten
onderscheiden zich, weer zeer in het algemeen, op eenzelfde wijze van hun
kameraden uit de industrie en de grote stad en vooral ook uit de rode gewesten in
Groningen; ook als zij soms zuinig zijn, dan nog reiken de doelen waarvoor zij
strijden veel verder dan die van een groot aantal der hedendaagse socialisten. Zij
zien dat het niet in de eerste plaats om de centen per uur en de boter op het brood
gaat, maar om de verheffing van een stand, om het slaken der boeien die een klasse
neerdrukken, om zaken, waarvan vrij onderwijs maar een voorbeeld is.
De liefde van veel Friezen voor hun taal is natuurlijk en respectabel, maar het
fries autonomisme, dat achter hun talenstrijd schuilgaat is geen minder bedenkelijk
nationalisme dan alle andere nationalismen. En hier, op deze kleine schaal, kunnen
wij duidelijk het diabolische daarin zien. Dat is niet hierin gelegen, dat iemand die
een streektaal spreekt, deze taal niet zou mogen willen conserveren, maar daarin,
dat een groep drijvers
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hun toevallige collectief van genenhouders, uit minstens drie oudere van deze
collectieven (stammen) gevormd, fixeren willen. Zij maken van hun volk een mythe
en laten zich door deze mythe bezeten houden. Zij doen dit met de techniek van
alle nationalisten, zij identificeren al hun persoonlijke onaangepastheid met het
grotere collectief, of die meer hun eigen schuld is of in grotere mate niet, met een
collectieve spanning tegenover de anderen. Zij willen die spanning in stand houden
en leggen daarom hun ‘volksgenoten’, die niet gewend waren fries te spreken, de
plicht op om het wel te doen. Ik ken uit ervaring veel te veel Friezen, tegen wie de
laatste paar jaren meer of minder sterke morele druk werd toegepast om toch Friezen
te zijn. Het is niet zo dat de friese beweging instandhouding van de friese streektalen
begeert, maar het wenst een fries volk aanzienlijk verder te fixeren dan het gefixeerd
is, ten behoeve waarvan vandaag of morgen een algemeen beschaafd fries zal
worden ingevoerd. Het aantal in Friesland wonende mensen, dat dagelijks alleen
fries spreekt, bleek in de minderheid; bovendien zijn er vele afzonderlijke ‘friese’
dialecten.
Als deze beweging doorzet en volledig succes zou hebben, dan zal er, maar dat
ziet men niet, een tijd komen waarin het volk van Rotpokkeweer zich met tranen in
de ogen tegen het a.b. fries zal keren en rotpokkeweers op de scholen en de
verkeersborden wensen. Dezen zullen willen zweren in het rotpokkeweers en met
kleine terreurtjes een, naar zij denken, heilige strijd willen voeren. Maar zij zullen
tegenover zich hebben de opposanten van gisteren, die dan conservatief zullen
zijn. Want elk nationalisme is een conservatisme en derhalve demonisch.
Het conservatief-historisme van de friese beweging uitte zich het duidelijkst in
een pleidooi in een der ontketende rechtzaken. ‘Wij weten door God als Friezen op
deze grond te zijn neergezet en wij erkennen onze goddelijke roeping om fries te
zijn’.
Ziehier de fictie van de gefixeerde en normatieve geschiedenis, die overal in de
historie en alom op aarde zoveel misdadigheid heeft veroorzaakt. En infantiel, ja,
met blindheid geslagen
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gaat men, tot belijdenis van deze Eeuwigheid, vrouwenkleding opzoeken en dragen
die in, laten we zeggen, 1300 na Christus door een middeleeuwse Fath van Stiens
of Snits is ontworpen en zoveel succes oogstte dat ze in grotere streken klederdracht
werd. Overdrijf ik? O, maar ik lees nu van de vraag naar een te ontwerpen historisch
fries herencostuum, dat aan deze en gene ‘historische’ eisen voldoen moet, omdat
- dat costuum er nog niet is. En er zijn al proeven en sommige ontwerpsels worden
al gedragen. Zodra er een ontwerp aanvaard is zal dat van stonde aan tot traditie
worden uitgeroepen en zal het deel uitmaken van de goddelijke roeping om fries te
zijn, dat historische costuum te dragen.
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Hoofdstuk XXI
Wat blijven er voor banden voor een mens?
De band van nederlanderschap hebben, van hun kant, gebroken degenen, die
het land verrieden. Op 9 Mei 1940 overhandigde de duitse regering aan de onze
de nota volgens welke ‘Duitsland niet beoogde de souvereiniteit en het Koninkrijk
van Nederland, noch zijn europese of koloniale bezittingen, nu of in de toekomst
aan te randen’. Toen stond alles al in duitse perfectie klaar voor de komende nacht
van de laffe overval. Enige honderden nsb-ers voornamelijk al langer in Duitsland
wonend, namen er deel aan, in vervalste nederlandse uniformen. Een van de eerste
daden van de vijand was de Nederlanders, die wegens spionnage voor hem hier
gevangen zaten, te bevrijden. De uniformsmokkelaars en de andere verraders traden
triomfantelijk hun cel uit. Dit waren maar weinigen. Een britse expert schatte eens,
dat men, als men tien verraders betrapt heeft, rekenen moet dat er nog 250 grotere
en kleinere onontdekt rondlopen. Als u in de trein zit tegenover een man met een
neo-fascistisch blad op zijn knie, die vindt dat de lijfstraf weer ingevoerd moet worden
voor gewone misdoeners (maar dat de haat tegen de politieke delinquenten nu eens
uitgewerkt moet zijn en dat die arme mensen in vrijheid gesteld moeten worden),
die van mening is dat Leopold nooit had moeten toegeven en abdiceren (maar dat
het engelse koningshuis gedegenereerd is), die vol afschuw voorleest dat die en
die in Rusland geweest zijn (maar zelf geregeld in Spanje zit), die het niet kan
verbijten dat wij de militaire acties in Indonesië gestaakt hebben (maar schande
roept over de militaire acties der Javanen op Ambon en Ceram), wel,
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dan hebt u kans tegenover zo'n onontmaskerde verrader te zitten. Is hij er niet zo
een, dan is de kans in elk geval zeer groot, dat u plaats hebt genomen tegenover
een van de circa 100.000 tweede soort landverraders. De mensen, die na de slagen
om de Peel, de Grebbe, de Afsluitdijk, het bombardement van Rotterdam en de
bezetting, als nsb-ers of met de nsb-ers mee zich aan de zijde van de vijand keerden
tegen het volk, waar zij eens toe behoorden en dat door deze vijand nu werd
onderdrukt, waarin hij roofde en moordde.
Het is nu acht jaren nadat de druk werd opgeheven. De lichamen van onze doden
zijn al verteerd. De overspanning en de hysterie zijn opgelost. Ik ben blij dat ik dit
boek tot heden niet heb doen verschijnen. Het is sine ira et studio dat wij thans
kunnen zien welke pest hier heeft gewoed en hoe wij de ontsmetting hebben
geloochend. Zij, die hun schuld zien en zich berouwen, zijn van de schuld ontheven.
Zij hebben zich ontvijand, zij zijn weer terug, tegen hen zij er geen wrok meer, ook
al zitten zij nog gevangen en al vinden wij dat zij hun straf behoren uit te zitten. Maar
het is zaak om de anderen niet te vergeten.
De meeste gevangenen zijn gans onbekeerd. Zij zeggen: ‘nooit meer politiek voor
mij’ - daarmee brengen zij tot uiting dat het aan politiek doen hun kwaje lot geweest
is en niet de soort van politiek, hun eigen keus tot fascisme en landverraad.
Sommigen blijven actief als zij vrij zijn: in de stichting oudpolitieke delinquenten,
werkgemeenschap Nederland-Duitsland, werkgemeenschap Europa, Algemeen
Diets Zus en Zo, ‘de Wolfsangel’, Ons Recht, en ook als volstrekt aannemelijk is
dat zij hier aan deel zullen nemen kunnen zij toch gratie krijgen.
Ik heb veel politieke criminelen in de gevangenis meegemaakt. Er zijn redelijke
kerels bij en natuurlijk ook schoften. Er is een ter dood veroordeelde bij met gratie,
die de ogen wijd open gegaan zijn voor de fascistische furor. Hij getuigt daarvan in
zijn kleine gemeenschap en heeft het dus zuur. Als deze man op een recreatie-avond
aan toneelspel meedoet, weigeren dertig
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van zijn vroegere kameraden de voorstelling verder bij te wonen, ze willen geen
‘overloper’ zien optreden.
Sommigen daar zeggen dat je rooms moet worden om er gauw uit te komen. Er
gaat ook het merkwaardige gerucht dat wie Hersteld Apostolisch is meer kans op
gratie heeft dan een ander. Ik ken niemand van die godsdienst en begrijp dat niet,
ik geef alleen weer wat ik hoorde. Ze schrijven veel brieven naar buiten, vaak vol
beklag. Men zanikt bij zijn vrouw: Dinges, naast mij, heeft 15 Joden gedood en ik
maar 7, terwijl hij toch meer gunsten krijgt dan ik. Zo schrijven ze over hun
slachtoffers als over vliegen, die ze hebben doodgeslagen. Ik krijg een brief te lezen,
die een man, die walgt van zijn gezelschap, naar buiten heeft weten te smokkelen.
Hij noemt de groten de ‘staatkundige bestuursprofiteurs’; die komen allemaal gauw
vrij, want ze hebben meestal niet meer dan 20 jaar. De anderen, de under-dogs,
die het fascistische ‘idealisme’ der eersten ten uitvoer moesten leggen, de
kampwachters, de landwachters en de jagers op landgenoten, hebben natuurlijk de
zwaarste straffen. Hij schrijft over een lotgenoot, die bij hem ‘op bezoek’ komt klagen
over die Joden. Hij had er met zijn kameraad een moeten liquideren, maar zij hadden
zich met een onweerstaanbare geldsom laten afkopen. En laat nou zo'n brutale
ondankbare Jood hem na de oorlog direct aanklagen! En daar zitten ze nou. Een
ander vertelt hoe de Duitsers een polder onder water lieten lopen, zodat de
onderduikers ‘as knijne’ uit hun holen kwamen, ‘je kost ze zo afschiete’. Maar veel
erger dan dit, grotendeels zelfs buiten haar schuld, lower class-mensentype, in elke
gemeenschap voorradig voor gevallen van oorlog en revolutie, zijn de lagergestrafte
bestuursland-verraders, de foute burgemeesters, die hun handen schoon hielden,
maar de fascistische revolutie gewild hebben.
Bijna allen wachten zij met onverholen plezier op het ogenblik, waarop de
nederlandse regering op de knieën zal gaan voor Bonn en de Duitsers onder hen
vrijlaten. Zij twijfelen er niet aan, dat dat gebeurt en zien zichzelf niet lang daarna
volgen. Zolang zij zich aan dit plezier niet warmen, verachten
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en verraden zij elkander. De beschaafden van tot 20 jaar zeggen met afschuw tegen
elkaar: is dit nu het tuig, waarmee wij geëncanailleerd waren? De sociaal minderen,
die dus bloed aan de handen hebben en derhalve meer dan 20 jaar, wrokken:
hebben wij voor die kerels, die ons verachten, de kastanjes uit het vuur gehaald?
Zij, die zich ten onrechte gestraft achten, de onbekeerden, zijn dus opnieuw precies
dezelfde vijand als zij waren tot Mei 1945. Als zij zeggen: wij zijn ook mishandeld,
dan zeggen wij: met jullie daadwerkelijke of morele steun zijn een miljoen van ons
beroofd, gevangen gehouden, of als werkslaven naar Duitsland gevoerd en 200.000
in afschuwelijk lijden gedood. Als van de meest berucht geworden moordenaars
van jullie in de psychische explosie, die de bevrijding-van-de-doodsangst was, 40
gedood zijn en 1000 geslagen, dan is dat, hoe afkeurenswaard ook absoluut, relatief
niet minder dan een wonder, een groots exempel van de zelfbeheersing van dit
volk. Als jullie dit naar verhouding zo geringe noodweer-exces tot eigen
verontschuldiging aanvoeren, dan weten wij genoeg. Als jullie zeggen dat jullie
idealisten waren, dan antwoord ik niet eens dat je liegt, maar dan wijs ik alleen op
de jaargangen van Volk en Vaderland en De Zwarte Soldaat. Het zou zeer nuttig
zijn, indien een uitgever thans nog eens een selectie uitgaf uit hetgeen jullie voor
eeuwig drukten op de miljoenen kilo's papier, die jullie onder dwang verspreidden.
Mussert roept in Volk en Vaderland van 28 Juli 1942 op voor het ‘thuisfront’. Zijn
artikel wordt, overgedrukt in honderd-duizenden exemplaren, door zijn zwarte
volgelingen verspreid. Er staat in: De lieden, die menen nu veilig en voordeelig te
kunnen schelden tegen de WA of hun moeders in de NSVO zullen door de
terugkeerende strijders zóó worden afgedroogd, dat zij zonder twijfel zullen erkennen,
dat er zeer radicale nationaal-socialisten van het front zijn teruggekeerd'. Een knappe
voorspelling van de Landwacht! Nu, dat is buiten kijf, die teruggekeerd zijn, hebben
deze bedreiging in Landwacht en
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Gestapo uitnemend uitgevoerd. De meesten van hen zitten nog, maar de indische
planters, de zure nsb-onderwijzers en de nsb-burgemeesters, die dit soort lectuur
verspreidden en dus tot deze terreur aanzetten, lopen al jarenlang weer vrij rond
om weer hun verenigingen op te richten.
De politieke berechting is ontkracht en dus neemt iedere individu zijn strijd, tijdelijk
aan de overheid gedelegeerd, weer op. Wij kennen alleen vijanden en niet-vijanden.
Men kan vijand geweest en het thans niet meer zijn, maar als men vijand geweest
is, telt totdat bewijs van het tegendeel wordt geleverd, niets en niemand in de
beoordeling van de man.
Zo geldt voor ons in de wereld van de kunst na 1940 niet meer of iemand een
groot litterator was of een wereldberoemd musicus; het doet niets terzake bij wat
hij in de eerste plaats is: een man, die ons in de steek liet en verried, toen wij sterven
moesten voor hetgeen alleen de waarde kon zijn waartoe alle kunst strekt, de
menselijkheid. Van al deze heel en half fouten interesseert mij alleen, dat zij aan
de veilige kant stonden, toen ons alleen nog maar beschoren was om te zorgen
voor die trouw bleven en dus van de dood gered moesten worden. Dit is, in het kort,
wat wij tegen de Kulturkammer-kunstenaars hebben, tegen tekenaars, spitters en
meegaande ambtenaren, geen noot en geen letter van deze mannen interesseert
mij langer, of zij ook verder fout waren of niet.
Mengelberg was gewoon fout. Voor zijn dood hebben wij geen grein meer eerbied
dan voor de dood van één vermoord Joods kindje, trouwens voor de dood in het
algemeen koesteren wij nimmer eerbied, die in strijd komt met de waarheid. Het is
volkomen oninteressant voor de waarheid en het recht, dat Willem Mengelberg dood
is, maar wat wel van belang is, is, dat hij volmaakt terecht werd veroordeeld en dat
een reactie het zes jaar na de bevrijding al weer aandurft om dit lijk te misbruiken
voor neo-fascistische ressentimenten. De lijkenschennis wordt dus gepleegd door
hen, die schrijven: ‘hij heeft de boete voor heel het niet-principiële Nederlandse
kunstenaarschap ten einde toe gedragen’. Elseviers Weekblad,
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31 Maart 1951. Wijlen W. Mengelberg dan, is enkel en alleen voor zijn eigen
onnederlandse houding in de tijd waarin zijn vaderland de prooi was van duitse
cohorten uit het openbare leven verwijderd, niet omdat hij ‘niet principieel’ was, maar
àl te principieel en wel pro-vijandelijk. Over zijn gedrag in oorlogstijd is veel bekend,
maar het volgende is voldoende. Er was gerepeteerd; de pianist, zijn vrouw en
Mengelberg worden bij het verlaten van het Concertgebouw overvallen door
lucht-alarm. Zij staan even besluiteloos op de stoep. Dan zegt Mengelberg opgelucht:
o, het is niet gevaarlijk, het zijn de onzen! Inderdaad, het waren de zijnen:
Messerschmitts!.
Voor zijn dood is deze man nog geïnterviewd door ‘Time’. Volgens ‘Time’
verklaarde de kunstenaar o.a. dat de koningin hem zijn eremedaille in goud van de
Huisorde van Oranje in 1947 ontnomen had, omdat zij na hem zou zijn gekomen
bij een enquête naar de populairste figuren in ons land (hetgeen evenwel niet waar
was, Churchill was 1 en H.M. nummer 2, Mengelberg stond verderop, tussen Bing
Crosby en Deanna Durbin).
Als hij in leven gebleven was, zou de dirigent weer teruggehaald zijn naar
Amsterdam, op den duur, zo corrupt is ons oordeel wel gemaakt. Niettemin kan
men op dezelfde bladzijde van het genoemde weekblad, dat ik zelden in handen
neem maar dan ook goed bestudeer, het artikel lezen van Mr H. van Riel. Deze
verdedigt de stelling dat alle kunst waardeloos is tegenover de dreiging van politieke
ondergang. Hij zal het als liberaal en Elsevierman niet prettig vinden, dat wij zijn
slogans op de reële oorlog van '40-'45 toepassen, want zijn geschrijf is bestemd
voor andere doeleinden, het slaat op een militaire begroting van nu, in tijd van vrede.
Wij houden ons inzake Mengelberg echter even aan de strikte strekking van het
artikel van Van Riel: niet slechts onder dreiging van politieke nood, maar in een tijd
waarin ons land door een wrede vijand onder de voet gelopen en bezet was, heeft
men zich de gunst van die vijand laten welgevallen voor zijn kunst. En Mr van Riel
spreekt al over verraders. ‘Eerst in leven blijven, dan naar de
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concertzaal’ is zijn flinke titel. Zeker. Hoevelen van zijn soort lezers gingen, toen wij
oorlog hadden, naar de besmette concertzalen en schouwburgen, terwijl
honderdduizenden hun leven verloren?
Zij waren dan van minder gevaarlijk kaliber, de balletcriticus en de journalist, de
toneelman en de dichter, maar zij waren verraders toen zij zich redden en flink
verdienden waar hun collega's weigerden. En dat dit niet voorbij is ziet men aan het
gezelschap waarin al dit tuig ‘toevallig’ weer bij elkaar is. De strijd tegen dezen is
niet voorbij, nu de zuivering gesaboteerd is, zij zitten economisch aan de goeie kant
en sidderen van de wraakzucht, pas dus op als je per ongeluk ‘goed’ was.
Onzerzijds blijft de vijandschap met al dezen, voorzover zij pretenderen goed
gehandeld te hebben, onverminderd in stand.
Wat blijven er voor bindingen met andere mensen over? Van de heel- naar de
halffouten komen wij op de ‘goeden’, maar het is niet meer dan een volgende pijnlijke
stap naar het einde.
Tegenover de vijand, hiervoor in enige echelons verkend, stond helaas niet een
collectief van ‘goede’ mensen. Ik hoef niet te herhalen dat zich onder KP-ers mensen
bevonden hebben met de persoonlijkheidsstructuur van de SS-er, en omgekeerd.
Dat voorbeeld is wat grof, minder wit en zwart zijn talloze tegenstellingen in andere
verhoudingen waarin men zus of zo terechtkwam. Wie kreeg wel, wie kreeg niet de
kans om te collaboreren zo goed als om illegaal te werken? Het treffendst geval mij
bekend is dat van een professor in de geneeskunde. Hij vatte op io Mei 1540 het
voornemen op om zolang hij kon zijn patienten en zijn kliniek te blijven verzorgen,
wat er ook zou gaan gebeuren. Hij bleef dat de hele bezetting lang en stoorde zich
daarbij niet aan hetgeen door het medisch collectief bij sommige gebeurtenissen
van hem geëist werd. In zoverre hij hier niet terecht handelde, werd hij na de oorlog
terechtgewezen, dus gezuiverd. Hij heeft dit als een man genomen en zegt: voor
mij tellen alleen mijn patienten en mijn eigen oordeel over
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wat ik als medicus doen of laten moet en overigens ben ik geen held, zoals jullie
allemaal. Nu is deze man een van de onbaatzuchtigste medici, van de origineelste
geleerden, de hulpvaardigste professoren die ik ken en, als het nog nodig is dat te
verklaren, een bijzonder aardig mens. Deze man nu is in het geheel niet door een
politieke overtuiging door het Lot getroffen. Op precies 10 Mei 1940 moest hij een
lezing houden voor de Royal Academy of Medicin in Londen, een onderscheidende
uitnodiging, die hem hoog vereerd had. Maar de achtste Mei dacht deze man: ik
vind niet dat het er veilig uitziet; wat gebeurt er met mijn patienten als de oorlog
uitbreekt en ik in Londen zit? Hij telegrafeerde dat hij niet zou komen. Deze suspicie
nu en dit verantwoordelijkheidsgevoel moet men voor de aardigheid eens vergelijken
met die van enkele regeringspersonen in dezelfde etmalen. En dan moet men zich
eens gaan voorstellen, dat de glamour van de Royal Academy daar in de verte
sterker aan deze man getrokken had dan zijn zaaltje met bedden. Niemand zou
hem dit verweten hebben, integendeel, let nu op. Hij zou op 10 Mei in Londen zijn
voordracht niet hebben gehouden, maar gemobiliseerd geworden zijn als officier
van gezondheid, voorlopig in de rang van majoor, en na vier en een half jaar zou
hij, daar kan men staat op maken, teruggekomen zijn als generaal, met enkele
onderscheidingstekenen op de kiel, twee secretaressen met de, toen voor ons nog
nieuwe, roodgelakte vingertoppen, een auto en een canadees accent aan zijn engels,
precies deze zelfde man. Heeft hij dus pech gehad? Het lijkt er veel op, ik weet
alleen niet meer of het wel zo is. Ik bekijk nu alleen veel van de generaals,
opperofficieren, hoofd-officieren van dat hele circus Kruis en van het leger met
andere ogen en ik. concludeer alleen dat het Lot een evengrote hoer is als de
historie. In ieders oorlogsgeschiedenis, genant of lofwaardig, speelt het Lot een
aanzienlijke rol. Alleen dat wat er overblijft aan strikt eigen keuze ten goede, op het
ogenblik dat de daad van deze keuze gevraagd werd, blijft te bewonderen over.
Daarom betekenen mannen als Cleveringa en van de Meulebroeck het bijzondere
dat zij betekenen. Er was niemand,
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waaraan zij konden vragen om met hen mee te doen en de verantwoording te delen.
Wat zij niet konden laten te zeggen en te doen, werd door geen collectief, maar een
hoogstpersoonlijke fatsoen aangewezen.
De naam van de eerste kent men in Noord-Nederland beter dan die van de tweede,
daarom zal ik nog even vertellen hoe hij deed. Hij was burgemeester van Brussel
en liet op 30 Juni 1941 in duizendvoud de proclamatie aanplakken waarin hij tot het
volk van Brussel sprak: Il m'avait été proposé de continuer l'exercise de mes
fonctions, mais dans des conditions telles qu'elles impliquaient de ma part une
participation a l'exécution des Arrêtés des 16 avril et 26 mai 1941, pris, par une
autorité belge, en violation de la loi du 10 mai 1940 sur laquelle cette même autorité
s'appuie pour exercer le pouvoir; en me soumettant, je foulais aux pieds l'honneur
et le devoir et je désobéissais a une des lois fondamentales de notre Pays, lois
auxquelles j'ai juré obéissance: j'ai refusé.
Contrairement à ce qui se dit, je n'ai pas quitté mon poste et n'ai pas offert ma
démission.
JE SUIS, JE RESTE ET JE RESTERAI LE SEUL BOURGMESTRE LEGITIME
DE BRUXELLES.
Daarna is hij naar zijn stadhuis gegaan om te wachten op soldaten van de vijand
die zich haastten om hem te komen arresteren. Hij had het niet nodig dat anderen
ook deden wat hij eenvoudig niet kon laten. Bij de noordnederlandse rechterlijke
macht, de beschamendste groep hogere ambtenaren die ik in de oorlog gekend
heb, maakte ik mee hoe vrijwel niemand iets ‘gevaarlijks’ wenste te ondernemen
als niet alle anderen meededen... Eenheid maakt geen macht, eenheid protegeert
zwakte. De medische stand heeft zich ten onzent goed gedragen, zeker, maar
voorzover zijn organisatie opportunisten tegen zich zelf beschermd heeft, is deze
het nederlandse volk tot minder nut geweest dan men wel denkt.
Wij behoeven libertas zonder concordia. Wij moeten de onbehaaglijkheid, die het
leven om ons heen wekt, niet menen te verdrijven door de zogenaamde eenheid.
Eenheid maakt geen
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macht, maar brengt voor velen een onverdiend lot mee, ten kwade of ten goede.
Als men professor in de geschiedenis is en gedurende de bezetting niet onder de,
overigens karaktervolle, straffe directie van een Medisch Contact gestaan heeft
maar wel met spade en laarzen gehoorzaamst voor de vijand aan diens militaire
werken is gaan spitten heeft men geluk gehad met de keuze van zijn studie, men
ontkomt de zuivering. Als ik aan het Lot denk, denk ik aan de twee vrienden in Parijs,
die met dezelfde avondvriendin uit geweest waren. De een merkt het na vijf dagen
en de ander is zo wijs dus ook meteen maar mee naar de huidarts te gaan. De
franse dokter onderzoekt beiden en zegt tegen de eerste: meneer, ik feliciteer u,
om u heeft ze tenminste kennelijk iets gegeven, uw vriend heeft niets. Daarmee is
alles gezegd van het Lot, heren denkers en dramaturgen, meer blijft er niet over.
Ik heb alleen te maken met iemands vrije keuze. Ook het Lot is niet in staat mij
geestverwanten te verschaffen, laat staan bondgenoten.
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Hoofdstuk XXII
Wij hebben ons bevrijd van bloed en bodem, van de eer en van de smet daarvan,
maar vrij zijn wij nog niet. Volk en vaderland zijn verder nog alleen plaatsbepaling
en sociologische situatie, maar zij blijven in hun claim op trouw en burgerzin, op
onze weerbaarheid en onze menselijke waardigheid nog niet hetzij tevreden gesteld
hetzij tot zwijgen gebracht. Het is wat anders dat de mensen bindt en waardoor zij
believen gebonden te zijn. Ik bedoel geen staatsvormen of constituties, noch de
filosophieën daarover. Maar er is nog zoiets als het Wilhelmusgevoel dat sommige
mensen in de keel schiet als er een kleine Oranje gedoopt wordt of een
interlandwedstrijd gewonnen, ik doel op de soort geestdrift waarmee, als in Berlijn
in Januari 1953 een gerechtshof verklaart dat het duelleren van studenten niet alleen
toelaatbaar is, maar zelfs als onderdeel van een fikse pruisische opvoeding
beschouwd moet worden, honderden westberlijnse studenten in de rechtszaal een
groot gejuich aanheffen. Ik doel op de irrationele, ja, atmosferische gemeenschappen
die overblijven als wij ras en staatsvorm wegdenken, hoewel zij veelal met
staatkundige gemeenschappen plegen te gaan samenvallen. Zo een gemeenschap
werd, om een voorbeeld te noemen, de pruisische en later de duitse, de engelse
en naderhand de britse. Met ‘volk’ heeft dat weinig te maken, de staatkunde en de
slagvelden roepen volken tot aanzijn. Als men de historie daarvan maar niet normatief
acht, is er bijna geen gevaar. Maar hier is, om het eerste voorbeeld aan te houden,
in een tijd van honderd jaren de historie het Lot aanvaard door de willekeurige
bewoners van wat staatkundig Duitsland werd en alleen deze consensus heeft van
deze bewoners
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Duitsers gemaakt. Goethe heeft zich er tegen verzet; wat wij zien als conservatieve
concentratie, als Deutschtum of als nationaal-socialisme zag hij gepersonifieerd in
de Pruis. Maar de Beieren en de duitse Friezen werden in twee generaties ‘Pruisen’.
Een elite van denkers, kunstenaars en socialistische politici heeft zich aan de greep
van deze ontwikkeling ontworsteld kunnen houden, Mommsen, Mann, Ries,
Thälmann en zovelen meer. Voor zover zij in de nationaal-socialistische bloeiperiode,
van dit Deutschtum tot 1945 leefden, zijn zij onthoofd, opgehangen of in
concentratiekampen omgebracht, als zij niet hebben kunnen vluchten.
De kracht waarvan de historie, deze demon, zich bediende om de Duitser te
scheppen uit mensen die in deze atmosfeer leefden - of zij in de verte van rijnlandse
of sleeswijkse, nederlandse of silezische ‘oorsprong’ geweest zijn - heet het
conservatisme, de mythe van de macht. Hoe dit demonische mechanisme werkt,
weet ik niet. Ik heb de indruk dat het behalve het toeval evenzeer het gezamenlijke
geluk is als de rampspoed waardoor men samen getroffen wordt. Het begint met
het Lot, maar met het Lot gaat de menselijke wil zich verbinden door het te
aanvaarden. Het is veel te raadselachtig om te kunnen ontleden, maar ik moet een
poging wagen. Ik stel mij voor, dat ik op een gegeven ogenblik de spreiding van het
mensdom op aarde overziende op een raster kijk. Hier en daar zijn de rasterpuntjes
tot schaduwen geconcentreerd, soms tot donkere vlekken en soms is het veld haast,
dan geheel maagdelijk. Misschien hebben aan de bron van waar de verspreiding
uitgegaan is een Vader en een Moeder gestaan, de wetenschap is er niet in geslaagd
dit verhaal door een houdbare hypothese te vervangen. Maar of Adam en Eva min
of meer aanvaardbare figuren zijn of in het geheel niet, aannemelijk is wel, dat er
op aarde eens een explosie was, zeg maar in Eden, misschien in Turkestan, waarbij
de mens ontstond. Tengevolge van deze explosie is de aarde naar alle richtingen
met mensen vervuld en de explosieve krachten waren, behalve hun drang zich te
vermenigvuldigen, de honger en de koude, die de mensen onder-
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vonden, oorlog en droogte. Dat wil zeggen: droogte en honger en als gevolg daarvan
migraties en als gevolg daarvan oorlogen en als gevolg daarvan hongersnood of
ook overvloed en weelde en als gevolg daarvan hoogmoed en aggressie en als
gevolg daarvan oorlog en nood, enzovoort enzovoort.
Deze avond staat de radio in dienst van een nationale feestviering en mijn
gedachten worden begeleid door een potpourri van vaderlandse liederen. Het stoort
mij niet, integendeel, het onderhoudt mij terwijl ik werk. Ik leg de pen neer, nu men
zingt: wie wat worden wil, die zit niet stil, maar hij vaart het zeegat uit, hem wacht
rijke buit! Is dat niet amusant? Daar gaat de 20ste eeuwse schijnheilige deferentie
van enkele cryptofascisten voor de Jan Pietersz. Coens. Rijke buit, zeker. Direct
hierop vloeit het vrome zelfmeelij van Valerius, van toch bijna hetzelfde tijdperk,
door de orgelpijpen. Het spijt me, ik moet nog steeds lachen, meneer Elsevier. Maar
de pen weer op papier.
Op het ogenblik stellen wij ons voor, de bevolking der aarde te zien in het
rasterbeeld van één momentopname in de historie. Hebben wij dat voor ons? Dan
stellen wij ons voor, hoe zich grotere en kleinere kleurvlekken over het rasterbeeld
gaan leggen: de geheimzinnige bindingen. De gemeenschapsverschijningen,
waarvoor ik de namen volk en ras vermijd, omdat zij voor mij te zeer het kaïnsteken
dragen, alhoewel het bestaan van engere en wijdere familiekringen met de
kleurvlekken lijkt samen te vallen. Het lijkt inderdaad maar zo, want de correlatie is
strikt toevallig. Neem het vergrootglas en zie naar Zeeland: in een wijde familiekring
ziet men evengoed rode als gele vlekken. Deze betekenen dat sociologische feiten
als het Twaalfjarig Bestand en de contra-reformatie, van dezelfde mensensoort,
naar gelang staatse of spaanse macht een snipper grondgebied bezet hielden, daar
calvinistische en roomse, depressieve en cholerische mensen deden ontstaan,
mensen met een Wirtschaftsgesinnung zus en een Wirtschaftsgesinnung zo, mensen
die kermis kunnen houden en die het hun leven lang niet zullen kunnen, ook al
zouden zij de gemeente onder het kruis vanavond nog verlaten. Een voorbeeld van
discrepantie, waarbij men geen
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vergrootglas hoeft gebruiken, leveren in dit patroon Engeland en Duitsland op, waar
genetisch vrijwel dezelfde ‘Saksers’ tot brit en mof werden.
Wat wil ik met dit beeld? Ik roep het op, omdat ik bijna wanhopig tracht duidelijk
te maken dat er een kracht, een inductie, over de individuen vaart, die ze samenkit,
wie zij ook zijn. Noem het demonie, doop, dispositie, woede of Wodan, obsessie of
ziel, hoogmoed, genade, geest, genius, duivel, epidemie, shinto of volkskracht, er
is een kracht, die menselijke elementen magnetiseren kan en aanéénkitten. Als
door vele afwisselingen van grote verhitting en snelle afkoeling worden wat individuen
hoorden te zijn, aaneengesmeed. Door de afwisseling van ongeluk en voorspoed,
ramp en welvaart, en het is de historie, waarin deze kracht zich projecteert. Deze
projectie draagt de namen van lotsverbondenheid, vaderland, eenheid of, in
domineesland, ‘het drievoudig snoer God, Nederland en Oranje’.
Er is dus iets anders dat mensen samendwingt dan de stam, dit ‘geheiligd
schrikbewind der gemeenschappelijke voorvaderen’ zoals Denis de Rougemont
zegt. De volken vormen zich naar een consensus van individuen, die zich laten
dwingen elk door zijn projectie van de demon, die volkeren maakt. En de mensen
weten niet beter of zij zitten er in. Wij zien dit duidelijk als vreemden zich binnen het
krachtenveld begeven en zich daaraan om privé redenen (die overigens weer
idealistische motieven kunnen hebben), onderwerpen. Een jonge man uit Nassau
werd de Eerste Nederlander, toen hij zich in de lotsverbondenheid begaf van wat
wij het nederlandse volk zijn gaan noemen. Prins Bernhard was een duitse jonge
man van het typische soort van duitse jonge mannen van beteren huize van tussen
de twee wereldoorlogen, maar zijn huwelijk met prinses Juliana bracht hem in ons
collectief, hetgeen hij dermate goed begreep dat hij bij de overval van Hitlers
Duitsland niet hoefde, niet zal hebben kunnen, twijfelen aan welke kant hij stond.
Omgekeerd rekent men iemand die in een bepaalde gemeenschap leeft, zijn collectief
ook toe. Hoewel ik overigens weinig gevoel
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voor Jung's magische Unreinheit, meen ik dat hij juist inziet, dat bv. de Duitser niet
kan verwachten, dat Europa de finesse opbrengt om te onderscheiden of de duitse
oorlogsmisdadiger nu Müller of Meier heet. Europa wird ihm nicht den Kredit
entgegenbringen, ihm als gentleman zu behandeln, tot hij bewezen heeft het te zijn,
want dat de officiële Duitser géén gentleman was, werd namelijk althans sedert
1932 aanhoudend bewezen.
Wij moeten weer individuen leren worden. Deze aansporing houdt een afwijzing
in van de Paus zowel als van Stalin, beiden de vertegenwoordigers van de grootste
gevaren van deze tijd - alhoewel er zeer behoorlijke communisten en roomsen
bestaan. Het feit dat ik dit boek in Rusland, in een zogenaamde volksdemocratie,
in Spanje of Argentinië niet had mogen publiceren en overal elders ter wereld wel,
al zou ik er in Italië wellicht moeilijkheden mee gekregen hebben, maakt het niet
moeilijk mijn voorkeur te bepalen voor een regiem op aarde om onder te verkeren.
Ik ben niet alleen een tegenstander van het huidige communisme, maar ik meen
zelfs dat geen enkele furor ooit heil zal brengen. De kruistochten, die God dan wilde,
naar enkele jongens beweerden die intussen wel heilig of zalig verklaard zullen zijn,
waren niets anders dan de eerste expansieuitingen van opkomend West-Europa,
verkenningen van het imperialisme, het west-europese imperialisme te voet, om zo
te zeggen en zij brachten niemand zegen maar de syphilis en het anti-semitisme
aan Europa.
Wij kunnen ons alleen ieder voor zich als mensen verwezenlijken, samen met
gelijkgezinden, zeker in gemeenschap, als het kan; maar nimmer door een andere
obsessie dan die van de Geest. Maar welke geest van eenheid? Die van het
Christendom? De gemeenschap der heiligen? Jawel, jazeker, maar juist de
christenen verduisteren de geest op zo grote schaal dat dit antwoord bijna een frase
is. Ik heb al eerder betreurd dat mijn hoofdstukken geen namen hebben. Dit zou
namelijk hebben kunnen heten: I am disgusted with the Holy Father! Deze uitspraak
is niet van mij maar van een kardinaal. Ik kreeg het ver-
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haal op een nacht van Ben, terwijl wij op Londen zaten te wachten. Dat radioverkeer
tussen ons, in de val, met de mensen daarginds in de vrije wereld, het onder de ten
top gevoerde waakzaamheid van SD en Abwehr toch lekker communiceren met de
andere kant die ons kent en ons vertrouwt en dankbaar is voor onze berichten, ach,
het hoort tot de betere dingen in het leven deze spanning gekend te hebben. Ik zal
niet doen of deze communicatie mijn dagelijkse werk was, al betrok het lot mij van
het allereerste begin af in het verzamelen van berichten en later het organiseren
van dat verzamelen, tegen de vijand. Maar die enkele keren bij elkaar te hebben
zitten afwachten bij de zender tot de goede zijde als uit de hemel ons opriep en de
operator aan het werk kon gaan om te zeggen dat wij er nog waren, het is een goede
herinnering en er kleeft deze keer geen schrik of afschuw aan. Bob en Ben en Meta,
wij zien elkander niet veel meer maar ik zal jullie nimmer vergeten!
Ik ken de Paus persoonlijk zei Ben die ene nacht van wachten, en ik heb nog een
appeltje met hem te schillen. Ben had via Italië geprobeerd naar de andere kant te
komen en was met E vast blijven zitten in Rome. Zij konden niet meer voor- en
achteruit, waren opgespoord en meenden in hun grote nood dat er maar een manier
was om het leven te redden: in Vaticaanstad zien te komen en bij een zekere
geallieerde kardinaal onder te duiken. Ben gaf mij toestemming het verhaal op te
schrijven als wij uit de oorlog zouden overblijven, maar nu ik het ga doen is het in
de zeven magere jaren na 1945 sterk meegemagerd. Ik weet eigenlijk alleen maar
meer dat zij eerst in de druipbak van een ijsauto liggende binnengekomen zijn maar
ontdekt werden en er uitgesmeten zijn en de fascisten nog maar net ontkwamen.
Er is nog een poging mislukt, maar die ben ik vergeten. Pas de derde keer kwamen
zij bij de kardinaal binnen, zij het met de lijfwacht van de paus op hun hielen. Het
werd een korte pauze van betrekkelijke rust, want deze keer lagen de
gewaarschuwde Italianen buiten het Vaticaan op de loer om de jongens uit de
handen van de pauselijke soldaten over te nemen en ze aan de Gestapo uit te
leveren. Die Zwitsers hielden het
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domein van de kardinaal dus scherp in het oog totdat ze hun geduld verloren en
naar de baas gingen. Er kwamen moeilijkheden en toen was het uit. Op een dag
kwam de kardinaal met een rothumeur bij de jongens en zei: jullie moeten weg, als
de bliksem. Zijne Heiligheid staat er op dat jullie morgen de poort uitgezet worden.
Ik heb hem verteld wie jullie daarbuiten opwachtten maar dat kon hem niets schelen,
eruit met jullie, morgen dus al. Enfin, we doen het zo, jullie gaan nou direct. Ik breng
jullie er binnen tien minuten in mijn eigen auto uit en dan moeten we maar zien een
goed plekje te vinden. I am disgusted with the Holy Father!
Ze werden met veel list en beleid naar een vertrouwd klooster gebracht waar ze
bij gebrek aan leesstof hele jaargangen van de Osservatore Romana lazen met
genoeg artikelen van hun hoge tegenstander zelf om diens politieke standpunt te
leren begrijpen. Ten laatste kwamen zij toch in Engeland aan en na zijn opleiding
werd Ben bij ons geparachuteerd en zo zaten wij elkaar met verhalen wakker te
houden maar Ben zei: ik heb nog altijd een appeltje met die man te schillen, I am
disgusted with the Holy Father.
Ach, ik ken hem niet zo persoonlijk als Ben, ik heb alleen maar kennis aan een
paar veel lagere geestelijken en onder hen bevinden zich zeer bekwame, wat zeg
ik, zeer vriendelijke mannen die je gerust tot de beste christenen kunt rekenen. Maar
ik ben voor eeuwig disgusted van crypto-fascisten en van bekwame tolerantie ten
opzichte van de duivels van conservatisme en imperialisme en nationalisme. Ik heb
de foto's gezien waarop de prelaten van Genua of Venetië, ik ben het vergeten, de
kanonnen zegenden die ingescheept zouden worden voor de afslachting van met
pijl en boog gewapende Abessijnen. Ik herinner mij de foto's nog waar Ben's vijand
samen met Mussolini op stond. Ik heb gelezen dat een paar communistische
grootheden in de ban gedaan zijn maar men heeft verzuimd mij te laten weten dat
Hitler en Mussolini geëxcommuniceerd zijn. Ik wou jullie maar even waarschuwen
dat mijn ban van precies zo grote kracht is als die van jullie!
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De Paus sloot in 1933 een verdrag met Hitler, wat door de encycliek van 1937 ‘mit
brennender Sorge’ niet ongedaan gemaakt kon worden. Deze verandering is
vergelijkbaar met die van de staalkoning Thyssen, die Hitler in zijn opkomst ook
steunde en ook naderhand inzag dat deze proleet toch gevaarlijker was (ook voor
hem!) dan hij gedacht had.
Hoe zuidelijker wij komen, hoe duidelijker de correlatie rooms en fascistisch wordt.
In België is alles al veel evidenter dan bij ons. De Linie schrijft, dat de zuivering van
Vlamingen een anti-vlaamse progrom is. Iemand die zoiets schrijft, laat zich kennen
als vijand. Veel van de meest perverse mishandelingen en executies in het Noorden,
in Apeldoorn, Leeuwarden en Amsterdam werden gepleegd door na September
1944 uitgeweken Vlaamse nazi's. Afgezien van deze excessieve monsters waren
grote getallen Vlamingen gewoon fout. ‘In de toekomst zal het germaanse volk een
gemeenschap vormen onder de leiding van het duitse volk’ schrijft ‘Hier Dinaso’ te
Gent in 1941 en het volgende vooral is een fout-vlaams exempel: ‘nog is het tijd om
u bij ons aan te sluiten en niemand zal zich iets over de laatkomers laten ontvallen,
maar als ge niet spoedig komt, zult ge terechtgesteld worden’, in ‘Volk en Staat’,
1941. De reactie van de vervolgden op dit tuig heet in De Linie: de duivelse reactie
der Vlaams-haters, linkse illegaliteit, brusselse franskiljons en anti-clericale
vrijmetselaars. Dat is taal van een vijand - de oorlog is weer aan de gang! - maar
het is ook duidelijk de taal van zuidelijk Europa. In Frankrijk noemt men de paus in
navolging van Catharina van Sienna wel le Christ en terre en in Frankrijk laat een
baskische geestelijke honds antisemietische plakkaten aan de muren slaan over
de zaak van de kinderen Finaly, maar wij letten er niet zo op omdat men ons het
anti-semitisme in het Oosten aan de kaak stelt. De moorddadige revolutie van Franco
was er een van en voor Rome, van de italiaanse legioenen en van Goering's
experimentele Luftwaffe. Het experiment slaagde. Men kon de argeloze bevolking
van Guernica met lepels van de muren scheppen, de Luftwaffe had ervaring voor
Rotterdam en Belgrado en Polen en ten koste
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van slechts een miljoen dode spaanse burgers en hun vrouwen en hun kinderen
kon Spanje gered worden voor het geloof.
Italië is het domein van de pauselijke natie in het bijzonder, en na de inzinking
van 1944 tot 1950 wordt het weer in zo goed mogelijke staat van verdediging
gebracht van de particuliere eigendom, de standenmaatschappij en het christelijke
geloof. De onverdachte Veronese wordt als leider van de Katholieke Actie door de
man met het zeker niet anti-fascistische verleden Gedda vervangen. De
aalmoezeniers komen bijeen en roepen om vrijlating van - van de fietsendieven, de
smokkelaars of de souteneurs? Nee, van de verraders en de vervolgers, de fascisten.
Zoals de duitse grootburgers van de industrie de Stahlhelm en de SA financierden,
liet Mussolini zijn corpsen van oudstrijders in 1922 betalen door de
grootgrondbezitters. Evenzo is de tegenwoordige neo-fascistische MSI gegroeid
door ontevredenheid over de onteigeningen, over enkele verdelingen van
grootgrondbezit en de bestrijding van het italiaanse pauperisme; het zijn de bezitters,
die de MSI betalen.
Mussolini's weduwe en kinderen krijgen staatstoelagen, waarvan zij kunnen leven,
gezinnen van gesneuvelde partisanen krijgen ƒ2,50 per maand. Levende partisanen,
die werkloos zijn, verzwijgen wat ze tijdens de oorlog deden, anders krijgen ze
moeilijker werk. Vrijwel alle fascisten, die door de roomse amnestie vrijkomen, krijgen
hun werk terug, plus achterstallig salaris. In Acqui stond een verzetsman terecht,
omdat hij tijdens de duitse bezetting... ongeoorloofd wapens in bezit had.
Tegelijkertijd wordt voor de italiaanse katholieken bekend gemaakt, dat het een
doodzonde is om bij de verkiezingen op communisten te stemmen of niet te stemmen
of zijn stem ongeldig te maken. Sinds December 1951 mag weer verschijnen
Mussolini's fascistisch partij-orgaan II Popolo d'Italia. Er staat in het eerste nieuwe
nummer een foto van italiaanse generaals tijdens de burgeroorlog in Spanje ‘ter
verdediging van de westerse beschaving tegen de bolsjewistische barbarij’. En zo'n
blad er bij is trouwens op zichzelf niet erg meer, alom werken de
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fascistische journalisten weer op de beste plaatsen. De Messagero staat onder
leiding van Mario Missiroli, vroeger een van de leidende geesten van het op oorlog
beluste Italië, schrijver van de fascistische Mein Kampf: l'Uomo Mussolini. Inderdaad,
Italië is een rijk voorbeeld, maar het is niet meer dan een specimen, een tijdelijke
situering. Het Vaticaanse imperialisme zoekt allang naar bekwame expansies. Sedert
de dood van Adriaan Florisz van Utrecht (paus Adrianus VI) in 1532 is er een
onafgebroken reeks van 42 italiaanse pausen geweest, veelal mensen uit het milieu
van de sergeants-majoor, maar wij zullen nog wel een amerikaanse paus meemaken.
En Pope Elmer of Pope Harry zullen de roomse wereldkracht, de
rooms-conservatieve heilsmagie niet van richting veranderen. Hoogstens zal ‘die
praktische Anwendung der kirchlichen Grundsätze sich nach der Lage der
Verhältnisse richten’ om met de roomse kerkhistoricus Veit te spreken. Dit zal voor
ons precies zo gevaarlijk worden als het communisme thans gezien wordt. ‘Als wij
in de minderheid zijn, eisen wij Katholieken vrijheid in naam van onze beginselen;
zijn wij in de meerderheid, dan weigeren wij Katholieken ze u in naam van onze
beginselen.’, zoals Veuillot het in de vorige eeuw zei.
Nee, het Christendom is zeker niet in staat om mij voor mijn leven van vandaag
betrouwbare medeplichtigen aan te bieden. En toch is de christelijke waarheid de
enige die wij naar mijn mening zullen kunnen ontdekken. Maar als ik ergens krachtig
in geloof, dan is het in het bestaan en de werkzaamheid van de duivel, die evengoed,
ja uitnemender dan waarvan ook, gebruik maakt van de kerk en de christenen.
Het Christendom heeft niet gefaald. Men kon het verwerpen en het aannemen.
Men kan zeggen: hou de vrede van deze heilsleer maar, ik zie mijn heil ergens
anders. Maar men kan wel de hypocrisie en de machteloosheid der zogenaamde
Christenen aantonen. Dat is een prikkelend en ook wel een nuttig werkje, maar het
leidt de aandacht van de duivel en van de integrale rotheid van de mens dus, wel
wat af. De behoorlijksten
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van het tuig, dat zich Christenen noemt, zijn niet infamer dan de aanvaardbaarsten
onder het tuig, dat zich op zijn heidendom beroemt; onder beide categorieën heb
ik vrienden; maar de eersten zijn hulpelozer dan de anderen. De krankzinnigste
voorbeelden liggen voor het grijpen.
Pim, mijn oorlogsvriend vanwie ik al vertelde, was jarenlang scheepsarts op de
Java-China-Japan-lijn. Wij ontdekten een gepensionneerde kapitein van zijn lijn en
hebben bij hem uitvoerig gehamsterde genever zitten drinken, om het oorlogswerk
eens te vergeten en omdat ik de captain over Slauerhoff wilde laten vertellen, die
hij meegemaakt had. Er kwam niet veel uit. Tenzij men het als kentekenend zou
kunnen aanstrepen dat de captain verbaasd opkeek, dat wij óók van die Slau gehoord
hadden, want hij had nooit geweten, dat de dokter een bekend dichter was. Maar
wel kwam, tussen het weet je nog van toen, en wat is er toch van hèm
terechtgekomen, Pim's Paas-verhaal van Wladiwostok.
Het was de dag voor Pasen. Zij werden langzaam en voorzichtig ingeklaard en
gingen toen passagieren. De eerste officier moest tot laat aan boord blijven en werd
toen door de tweede afgelost; hij kwam na en zou de captain, de marconist en Pim
in een bepaalde kroeg ontmoeten. ‘Nou weet je,’ zei Pim, ‘dat het Paasfeest voor
de Russen hèt grote feest is. Zoals voor de moffen en voor ons het kerstfeest, maar
veel echter.’ Kerken in russisch Azië? Hm. Wij kwamen er achterdochtig uit het
Christelijke Westen. Maar de mensen stroomden de kerk binnen en om twaalf uur
begonnen er klokken te luiden en toen werd iedereen stapelgek. Je hebt nog nooit
zoiets gezien. De tranen stroomden de mensen over de wangen en grote kerels
kusten elkaar, terwijl zij elkaar toeriepen: ‘Christos Voskres’, dat wil zeggen ‘De
Heer is opgestaan’. Zo kwamen ze ook onze kroeg binnen en wij kregen ook een
beurt. Hoewel wij wat schichtig waren, wilden wij geen bonje maken en zeiden wij
beleefd terug: ‘Christos Voskres’. Wij kwamen dan wel uit het westen en dit was
voor ons barbarisme, maar wij dachten 's lands wijs, 's lands eer, en God weet hoe
gevaarlijk het hier is.
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Maar onze tweede wist van dit alles niets af, wist misschien niet eens dat het Pasen
was, en toen hij op het afgesproken uur onze kroeg binnenkwam dacht hij, dat
iedereen gek geworden was. Het was een Scheveninger, een goedige reus van
een vent, maar hij liet zich niet nemen. En toen een grote baardige Rus op hem
afkwam en hem onder het uitroepen van Christos Voskres op beide wangen kuste,
schreeuwde de tweede vol afschuw: ‘Blijf van me af, vuile flikker!’ en ging op de
vuist. Toen was er niets aan te doen en moesten wij hem wel helpen. Wij zijn de
kroeg uitgeslagen zoals protestanten in Madrid de kroeg uitgeslagen worden als ze
een zwijgende houding aannemen wanneer er over Maria gesproken wordt.' Dit
was de ontmoeting van nette hollandse zeelui met de gevaarlijke barbaren, wier
vreemde godsdiensten de westerlingen een dwaasheid en een ergernis tegelijk zijn.
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Hoofdstuk XXIII
Als zelfs deze geest geen gemeenschap geeft met nut voor het leven en het sterven,
dan staan wij dus alleen. Het enige wat van belang blijft, is, zo goed mogelijk individu
te zijn. Denis de Rougemont zegt: het individu is de in stamverband levende mens,
die plotseling op eigen verantwoordelijkheid begint na te denken. Bij de Grieken
kwamen de eerste mensen voor die zich openlijk op zichzelf stelden. Men
beschouwde ze als misdadigers, de woorden zijn oorspronkelijk synoniem. Socrates
verlangde in de beste formule die bestaat, van de mens om individu te zijn, namelijk
met de eis: ken u zelven, dat wil zeggen, geef u rekenschap van uw individuele
bestaan, bindt u los en bevrijdt u van de mythe.
Het mensentype van de romeinse staat is een tot nummer geworden individu,
een functionaris. Het Christendom kon de mens zijn individualiteit teruggeven, maar
de roomse kerk kende al gauw weer dezelfde barbaarse wijding der collectiviteit als
het romeinse bewind en met dezelfde neiging zich desnoods gewelddadig door te
zetten. Het verzet hiertegen breekt eerst door in Renaissance en humanisme en
dan in de hervorming, maar men kan wel zeggen dat de hervorming van Luther
mislukte toen Luther zich vol barbaarse woede en bloeddorst tegen de revolutie
keerde die de boeren ontketenden als vrucht van hun nieuwe individualisme. Men
leze hierover Thomas Mann in zijn voortreffelijke ‘Deutschland und die Deutschen’.
Nadat de boerenopstand van Riemenschneider en de zijnen onder aanmoediging
van de grote Hervormer in bloed gesmoord is, kon Duitsland worden wat het werd.
Het onderscheid tussen wat God wil en de staat werd niet meer op afdoende wijze
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vastgelegd en koningen, keizers en een dictator namen de plaats in van een paus.
Alle volgende revoluties mislukken, die van 1813, 1848 en 1918. De
nationaal-socialistische revolutie was een ersatz-revolutie, een afleidingsrevolutie
met geen ander doel dan een definitiever vestiging van een religieus-historisch,
conservatief en aggressief imperialistisch Deutschtum, op eenzelfde wijze waarop,
zoals Mann zegt, de New Deal een quasi-socialistische manoeuvre is ter bevestiging
van het amerikaanse kapitalisme.
In Goethe's dagen haatte het fatsoenlijke deel der Duitsers de Pruisen die eenheid
wilden, als de pest, maar van de pruisische kwam er een duitse eenheid. De Duitsers
wilden europese eenheid en hebben die bijna veroverd. Het imperialisme bedient
zich overal van de heilsmagie der eenheid en is tegen individualisme gekant. Alleen
in een verband kon de één een positie innemen boven een ander. Als iedereen zijn
eigen autonome waarde was, zou vergelijking niet mogelijk zijn, vandaar het
conservatieve verlangen naar ‘eenheid’. Eenheid geeft macht aan enkelingen, als
een ieder zichzelf is heeft niemand macht dan over zichzelf en dat is voor de
imperialistische mens te weinig. Maar behalve dat ‘eenheid’ altijd de broedstof voor
caesarisme is, betekent het massificatie. Het is een eufemisme voor massificatie.
Die later nationaal-socialisten werden hadden allang voordien een hysterisch
verlangen naar eenheid. En nog thans: als iemand van ‘schotjesgeest’ schrijft, wees
dan op uw hoede. Wij spraken al over allerlei correlaties met fascisme. Welnu, als
5% van het nederlandse volk zwaar fout was in de oorlog, dan was van hen die van
‘schotjesgeest’ spreken, het percentage 15%. Als zo iemand ontroerd werd door
‘Klokke Roelant’, enige spaarcenten had, de neiging bezat om een dubbele naam
te kopen en door zijn vader geslagen placht te worden, had hij zelfs 80% kans om
nazi en 90% om anti-semiet te worden en om hartstochtelijk naar ‘eenheid’ te
verlangen.
Ik doe niets voor die eenheid, integendeel, ik wil mijn schepen links en rechts
naast mij verbranden.
Ik ben Nederlander en ik wens mijn Nederlanderschap op te
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vatten als een min of meer staatkundige, min of meer geografische, vaag
anthropologische bepaaldheid van de normatiek die de mijne reeds afgezien van
dat Nederlanderschap is. Ik weet dat ik verantwoordelijkheid draag voor mijn naasten
(hoeveel beter, hoeveel existentiëler is dit christelijke woord dan het theoretische
‘medemens’), maar ik weet ook beklemmend goed hoe groot mijn
verantwoordelijkheid jegens mijzelf is.
Als men van roomse en van nihilistisch-conservatieve zijde opneming wil van
Spanje in de NATO, dan moet ik waarschuwen, dat ik niet meer mee doe, in zoverre
mijn Nederlanderschap schors, als dit doorgaat.
Als mej. dr Klompé in een partijraadsvergadering van de KVP verklaart, dat te
wensen is dat Spanje in de militaire samenwerking opgenomen wordt, dat de
socialisten dit bemoeilijken, omdat dezen, naar zij zegt, hun houding naar
gevoelsoverwegingen bepalen, als zij verklaart te menen, dat de opneming van
Spanje meer een kwestie van tactiek is dan van principe, dan moet ik getuigen, dat
die zg gevoelsoverwegingen ethische werkzaamheid zijn, dat quaesties van principe
en tactiek onvergelijkbaar zijn en dat zij haar roomse standpunt met misleidend
eufemisme een standpunt van tactiek noemt. Immers, dat het wel een principe maar
een rooms principe is, wat achter de tolerantie jegens Spanje staat, het principe dat
Spanje met de revolutie van Franco niet gestraft is, maar gezegend.
De schijnheiligheid, als het geen cynisme is, waarmee alom gewetensvragen
beantwoord worden, is treffend. Als Indonesiërs vrij willen zijn, gebruiken wij militair
geweld. Zodra daarna de Ambonezen vrij en zichzelf willen zijn, gebruiken de
Indonesiërs militair geweld. In dat laatste geval honen zij, die vóór dat eerste geweld
waren hen, die daartegen protesteerden, omdat dezen dat militaire geweld thans
niet veroordelen, maar er zelfs fregatten en uitrusting voor beschikbaar gesteld
hebben. In ditzelfde geval roepen zij, die eertijds tegen geweld waren hun
tegenstanders van zo pas triomfantelijk toe: moet je ze horen, nou is geweld opeens
immoreel, nou moeten die Ambo-
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nezen opeens wèl vrij! Ik kan niet zeggen wie ik meer veracht, de oude koloniale
rentenier of de progressieve journalist, die thans inzake Ambon en Ceram zegt: wij
moeten begrip tonen; wij moeten het grote belang voor ogen houden dat wij nog in
de Indonesische republiek hebben.
Ik voel mij een met wat ik goede Duitsers en Chinezen en Nederlanders noem.
Ik zou haast anti-duits geworden zijn maar mijn individualisme juist deed mij goed
inzien dat dat onzin was. Ik ben tegen het duitse hysterische collectief zoals ik tegen
elke nationaal-hysterie-op-conservatieve-grondslag ben. Het is de methode van de
vijand ons in het collectief te dringen door het alternatief. Ik tekende voor de Derde
Weg omdat ik elk alternatief principieel afwijs. Ik ben van mening, dat het alternatief
een van de botste trucs van Satan is, die deze voorstelling alleen maar kan blijven
hanteren omdat wij zo ongedifferentieerd blijven. Omdat botte slimheden altijd weer
eerder blijken op te gaan dan werkelijk geraffineerde. Voor de oorlog was de
reclameleus van deze heer uit de hel: ‘Mussert of Moskou’. (De Linie heeft een kop
gehad ‘Moskou of Rome’...) In de oorlog werd het ‘Duitsland’ of, in de taal van de
vijand, ‘een onder Hitler samengevoegd en rassisch ontluisd Europa, of Rusland!’
Landverrader werd men zeker niet reeds als men, om welke reden dan ook, het
Russische communisme afwees of, ongeacht de oorlog, bleef afwijzen, maar wel
als men zich het alternatief door de vijand liet opdringen, dat wil dus zeggen, dat
men zogenaamd ging kiezen.
De vijandelijke propaganda bediende zich graag van het argument dezer
‘lotsverbondenheid’ als zij de potentiële landverraders zachtkens naar hun keus
drong. Ik kan mij niet van het pijnlijke gevoel ontdoen, dat men ook thans bezig is
wezenlijke verscheidenheden, als bestaan tussen bijv. strikt-kapitalistische
Amerikanen en socialistische Nederlanders, of democratische Amerikanen en
conservatieve Nederlanders, te verdoezelen met dit begrip. Daarom is het goed ons
de nabije historie te herinneren op dit punt. Van lotsverbondenheid hadden wij beter
zelf kunnen spreken, toen zij, die inderdaad voor Moskou
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kozen en wij die het alternatief niet erkenden, ons samen tegen de vijand verzetten;
lotsverbonden waren Nederland en de USSR sedert Duitsland ook dat land overviel.
Want naar de zin van het woord was dat wat bond het lot. Hier het boze lot, hier het
feit, dat hetzelfde sinister beiden getroffen had en dezelfde moorddadige vijand de
landen was binnengevallen. Maar dit was niet meer dan een verbondenheid ‘over
de band’.
Als men van deze lotsverbondenheid méér maken wil, er een ethische opdracht
in wil interpreteren, loopt men gevaar ieders afzonderlijke zaak moreel te verzwakken.
Die mij zou willen tegenwerpen, dat wij in de oorlog toch wèl het alternatief ‘Hitler
of Roosevelt’ aanvaard hebben, heeft ongelijk. Hij, die de beweegredenen tot in
Wereldoorlog II onderzoekt, voor zover zij te onderzoeken zijn, weet dat Amerika
meer een oorlog tegen Japan dan tegen Duitsland voerde, of, directer in betrekking
tot onze situatie gezien, minder een oorlog tégen onze onderdrukking dan een oorlog
vóór eigen belangen. Wij zouden ze schromelijk miskennen, als wij zouden willen
beweren, dat de V.S. in het geheel niet door ons lot zouden zijn bewogen in hun
strijd. Maar het is kinderachtig om te doen, alsof voor hen ons kwade lot het
belangrijkste motief zou zijn geweest. Hun houding na de oorlog doet reeds
vermoeden, dat de Amerikanen toch andere zaken op onze vijanden tegen hadden
dan wij hadden en helaas grotendeels blijven hebben. Hun afwachtende houding
tegenover reeds vóór onze oorlog ondernomen aggressie en aangevangen
onderdrukkingen, van het chinese volk, het abessijnse, het spaanse, tsjechische,
en poolse, bewijst dat de V.S. (evenmin trouwens als wij) niet zozeer op onrecht
reageren als zij ten oorlog gaan. Pas nadat hun vloot was aangevallen door de
Japanners, werden zij de bondgenoot van ons en de andere genoemde onderdrukte
volken. Wij allen waren van Pearl Harbour af, om het met een term van de
landverraders te zeggen, ‘lotsverbonden’.
Een verbondenheid buiten de beginselen om waarvoor men vecht, dat wil zeggen
een toevallige historische samenloop, mag beslist de naam van bondgenootschap
niet dragen. Als lots-

J.B. Charles, Volg het spoor terug

317
verbondenheid bondgenootschap wil worden, moet er verbondenheid zijn in het
allerlaatste strijddoel. Ook al zal in een verbondenheid ‘over de band’ het verzet
van de ene lotgenoot effectief kunnen zijn mede ten behoeve van de ander, dit zal
nochtans op zichzelf tot niets mogen verbinden. Nu is het een grondzwakheid van
de mens om het historische gegeven normatief te willen maken. Bij de primitieven
is dat nog duidelijker dan bij ons: heeft een stevige Noordenwind de vijandelijke
kano's uiteengeslagen dan legt ons dit in het vervolg eerbied en verplichtingen tegen
de Noordenwind op. Het zou te ver voeren als wij trachtten aan te tonen, dat in
beginsel dezelfde deferentie aan de historie ons staatkundig en cultureel zwaar
belast. Hier worde slechts vastgesteld, dat de politiek meer van de zgn.
‘lotsverbondenheid’ wil maken dan er in gegeven is en er een ethische opdracht in
wil interpreteren. Deze interpretatie draagt altijd zichtbaar valsheid in zich en deze
valsheid presenteert altijd op den duur haar rekening. Er is een groot aantal
Nederlanders, dat de dreigende oorlog alleen maar verdient. Dat zijn zij, die
achtereenvolgens in 1939 achter Finland stonden tegen Rusland, in 1941 gaarne
een bondgenootschap met hetzelfde Rusland sloten en zich tijdens Stalingrad in
de handen wreven en zeiden: ‘Zo gaat het goed, laten onze vijand en onze
bondgenoot elkaar maar afslachten!’ De depressie waarin wij thans leven hebben
wij goeddeels te wijten aan de valsheid waarmee de politici dachten het lot te
benutten door middel van hun fictie van verbondenheid; aan de valse koppels als
Ribbentrop-Molotov en Churchill-Stalin.
Het alternatief waar men ons kort na de afgelopen oorlog meteen weer aan wil
houden luidt ongeveer: ‘Amerika of Moskou!’ Men zal mij willen tegenwerpen, dat
de keus er niet zo zeer een is van voorkeur voor het een of het ander, maar wel
bepaald een van voor of tegen één van beide kanten. Men wil dan zeggen, dat met
‘Amerika’ eenvoudig gekenschetst wordt wat zich ‘lotsverbonden’ aan afweerkrachten
sterk maakt tegen ‘Moskou’. Ik antwoord daarop, dat ‘Amerika’ in deze opstelling
inderdaad slechts een naam is, naar de belangrijkste component
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van de huidige anti-krachten, zonder wezenlijke betekenis. Dit doet de mogelijkheid
onder ogen zien, dat de naamsverandering van ‘Duitsland’ in ‘Amerika’ ook wel
eens niet iets wezenlijks zou kunnen hebben. Maar deze mogelijkheid te
onderkennen is nu juist zo alarmerend! Het maakt het noodzakelijk vóór alles te
gaan onderscheiden wat in het nieuwe alternatief eigenlijk tegenover elkaar staat.
Dat is, naar de eenvoudigste voorstellingen te onzent, enerzijds de dreiging van
een russisch totalitair wereldregiem, en aan de andere kant de afweer die zich
daartegen verzamelt.
Deze opvatting is echter tendentieus. Men kan er van russische zijde met recht
tegen aanvoeren, dat genoemde dreiging niet primair geacht mag worden. Dat de
beweging der Sowjets namelijk niet een initiatief is, hetwelk verzet oproept, doch
van oorsprong zelf een verzetsvorm. Waartegen? Tegen: de kapitalistische,
imperialistische, kolonialistische wereld, waarin het belang van de ene mens boven
dat van de andere staat, waarin ook de godsdienst en het ras van de heersende
groepen superieur en die van de overheerste inferieur geacht worden.
Daar staat dus tegenover het socialisme, het geloof in gelijke menselijke
waardigheid van alle individuen, de strijd voor een internationaal, gerechtig,
gemenebest.
Wellicht mag ook deze opstelling naïef genoemd worden. Nadat namelijk een
strijd begonnen is, zullen beide partijen weer andere eigenschappen, voor een deel
die van elkaar, hebben aangenomen. De kapitalisten, nog expansief toen zij de buit
binnenhaalden, werden, toen zij voor zelfbehoud moesten vechten ‘reactie’, werden
‘conservatief’, toen de tegenstand kwam en ernstig gemeend bleek. Zij wilden wel
consolideren. Nu heeft de consolidatie van hun imperialisme werkelijk wel enige
voordelen aan de wereld gegeven; het voornaamste daarvan is de ‘vrede’. Zij stellen
het nu, alsof zij deze voordelen moeten verdedigen, ja, dat zij desnoods met oorlog
deze vrede moeten redden. In werkelijkheid is hun voornaamste zorg echter, de
consolidatie te behoeden om hun bevoorrechte positie in de

J.B. Charles, Volg het spoor terug

319
wereld niet prijs te geven, en alle goeds, ook alle sociale gerechtigheid, waartoe zij
bereid zijn, is slechts offer tot deze consolidatie. De diepste behoefte van het
conservatisme is het status quo. Daarom moet het status quo ‘vrede’ genoemd
worden. Daarom moet de historie, dat is dus wat thans is, normatief gemaakt worden
en verandering gestuit. De psychologie van de conservatief is die van de speler,
welke gewonnen heeft en nu niet door wil spelen.
Maar niet alleen de aangevallen orde begint haar aggressiviteit in te tomen, om
liever de bereikte expansie te legitimeren, niet alleen werden de empire-builders tot
reactionnairen. De socialisten namen op het aanrakingsvlak met de tegenstander
ook nieuwe eigenschappen aan. Het is mogelijk, dat socialisme wordt geperverteerd.
Het kan zijn, dat bepaalde middelen om een ideaal einddoel te bereiken als daar
zijn militaire en totalitaristische, dit ideaal verschoven. Het is waarschijnlijk, dat ook
strijders met een expansiviteit-ten-goede een lustvol overwinnen van tegenstand
leren kennen, hetwelk demonisch een aggressiviteit zal doen uitbreken, welke in
weinig verschilt van die van de imperialisten in een vroegere fase der geschiedenis.
Voor de historicus-socioloog die wil onderzoeken welke veranderingen tegenstanders
in motief, modus en doeleinden aan elkaar plegen te voltrekken, ligt hier de allerrijkste
stof.
Als wij terugkeren tot het eenvoudige alternatief van vandaag de dag, dan vragen
wij èn in hoeverre het stalinisme van het socialisme is gaan verschillen èn met welk
recht men mag zeggen, dat de westerse verdediging tegen de dreiging
geïdentificeerd moet worden met de ‘reactie’.
De eerste vraag wordt door mij aldus beantwoord: het verschil is groot en
principieel; anders zou ik wel communist zijn. Ten aanzien van de tweede vraag
kan ik niet anders zien dan dat de defensie zich hoe langer hoe meer compromitteert
tot reactie. Als internationale tekenen merken wij op de remilitarisatie van
West-Duitsland en de hulp tot wederopbouw van de oorlogsindustrie aldaar, terwijl
hoe langer hoe meer zeker is, dat het nationaal-socialisme daar niet verslagen is.
De situatie is anders
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dan na 1918, toen ze militair nog onvoldoende verslagen waren, maar door de
knieën hadden gemoeten, omdat het volk in revolutie gekomen was. De geallieerden
hebben deze revolutie bedankt voor de overwinning en haar toen gaarne
verloochend; rechts en ook het radicaalste rechts is, terwijl de nieuwe duitse
democratie als een ontijdig geboren kind afstierf, door conservatief Europa op zijn
zachtst begunstigd.
In 1945 zijn ze volkomen verslagen. Wij hebben wat geleerd, zei de engelse
kolonel naast mij, toen wij onze eerste bespreking hadden na de bevrijding, they
are beaten and they know it, deze keer hebben we het radicaler gedaan. They are
beaten and they know it, het waren de woorden waarmee ik van het begin af soms
over deze oorlog dacht toen hij nog aan de gang was. Maar deze keer is er geen
spoor van revolutie, en is er in wezen geen ommekeer in de harten van de vele
verkeerde Duitsers. Was het de eerste jaren nog zo, dat velen het verborgen nazi
te zijn geweest, nu, in 1952, is het al weer zo dat men bereid is aan te tonen, dat
men het was. De nationaal-socialistische ‘Rijkspartij’ werd bij de eerste verkiezing
in Neder-Saksen al weer derde. Deze partij heeft een Reichsfront gevormd, waarvan
de leden de taak hebben ‘de orde te bewaren op partijbijeenkomsten’; daartoe zijn
zij 6.000 man in tal en in zwarte hemden gestoken... intussen hebben zij zichzelf
voorlopig weer ontbonden, omdat dit nog even voorzichtiger is. Remer, de leider
van de Reichspartei, beroept zich in alles nog op de eed die hij Hitler heeft gezworen.
Hans Giessen, architect in dienst van het britse militaire bestuur te Wupperthal,
sticht een nieuw Zwart Front, de ‘Kring van vrienden van Otto Strasser’. In sommige
steden is 70% van het overheidspersoneel nazi ‘geweest’. In Frankfort zal een
monument worden onthuld ter nagedachtenis van de slachtoffers der nazi's, maar
in de nacht daarvoor wordt over het monument heengekalkt ‘Wij zijn er nog, Heil
Hitler!’ In dezelfde nacht worden 20 grafstenen op een joods kerkhof omvergeworpen.
Nieuwe nazi-partijen rijzen als paddestoelen uit de grond. Alfred Krupp, die veel
nederlandse slaven in gebruik had bij zijn oorlogsindustrie, krijgt gratie van de
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Amerikanen en wordt met gejuich van Landsberg naar Essen gehaald. Krijgt een
vergoeding van ongeveer 350 miljoen gulden voor het verlies van een deel van zijn
staal- en smederijbedrijven, de rest wordt hem teruggegeven. Roosevelt beging
een misdaad, zeggen oud-Gestapomannen, door ons de oorlog te verklaren in
plaats van samen met ons tegen Rusland op te trekken. De Britten moeten, in 1953,
zeven nazileiders arresteren en naar Wight overbrengen, die een greep naar de
macht voorbereidden. Naumann, de eerste van de zeven, was staatssecretaris van
Goebbels, Zimmerman die er ook toe behoorde een oud SS-brigadecommandant,
Hasselmeyer theoreticus van de rassenleer en de sterilisatie. Op het joodse kerkhof
te Weissensee te Berlijn worden 16 grafstenen omvergeworpen, dat is de derde
keer dat in West-Berlijn joodse graven worden geschonden. In Frankrijk worden
joodse grafstenen omvergeworpen. Op het joodse kerkhof te München worden drie
graven vernield. Clarence Bolds, de amerikaanse commissaris voor Beieren, verklaart
dat hij niet te veel nadruk kan leggen op de ernst van het schenden van joodse
graven. Later wordt opgegeven, dat van de 500 joodse begraafplaatsen die er nog
in Duitsland zijn, sedert 1945 meer dan 200 zijn geschonden. In Hessen overweegt
de leiding van de joodse gemeenten om internationalisering van de kerkhoven aan
te vragen. In Marktredwitz drongen twee mannen en een vrouw een synagoge
binnen, vernielden het kerk-interieur en verscheurden de gebedenboeken. Het
‘Marktredwitzer Tageblatt’ geeft te kennen dat de Joden zelf de eigenlijke schuldigen
waren.
Ik geloof dat de zionistenvervolging in het Oosten onwederlegbaar een
anti-semietisch karakter gekregen heeft en al acht ik zelf het Zionisme een
betreurenswaardig anachronisme, elk spoor van anti-semitisme, waar dan ook, dient
te worden aangewezen als levensgevaarlijk voor alles wat goed is. Maar als men
mij wil uitnodigen om nu maar onder of zelfs naast de duitse Feldwebels tegen het
Oosten te vechten dan schud ik van nee, want dat zou mijn integriteit aantasten en
mijn strijd daardoor bij voorbaat verloren doen zijn.
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Zeg niet: die duitse grafschenners zijn loslopende vlegels, maar in Praag was het
een rechtbank. Drie joodse kooplieden van poolse nationaliteit stonden in 1952
terecht voor een westberlijnse rechtbank. Wat zij misdreven hadden doet er niet
toe, maar als strafverzwarende omstandigheid kwam in het vonnis, dat verdachten
Polen waren en Joden. En het Ministerie van Financiën te München durfde in 1952
de weduwe van de kolonel Graaf Marogna-Redwitz al mede te delen, dat haar
pensioen niet langer zou worden uitbetaald, aangezien haar man wegens
hoogverraad ter dood veroordeeld was: wijlen haar man was opgehangen na de
mislukte aanslag op Hitler in Juni 1944. En nu is de ex-veldmaarschalk Wilhelm
List, die wegens ernstige oorlogsmisdrijven in de Balkan door een Amerikaans
militair gerechtshof tot levenslang was veroordeeld, vier jaren na dat vonnis door
de Amerikanen weer op vrije voeten gesteld. Dit is maar één voorbeeld uit duizenden
van de practijk van het recht.
De vreedzame duitse omwenteling waarop wij hoopten na 1945 zal mee door de
invloed hiervan, mee door de geallieerde schuld dus, mislukken. Dat wil zeggen,
stellig zullen veel Duitsers zo geschrokken zijn van het Derde Rijk dat zij zich als
mens hebben gevonden. Maar de bekering van het schrikbewind van elk Deutschtum
van dezen zal, vrees ik, te weinig gewicht in de schaal zijn. De tijd is nabij dat alle
nazi-misdadigers ver voor hun eindtermijn uit, ook de levenslangen, ook de van de
doodstraf, hoe verdiend ook, begenadigden, weer vrijgelaten worden. Als het zover
nog niet is, wanneer deze letters gedrukt zullen zijn. Wie zullen hun plaatsen innemen
in de gevangenissen van Duitsland? De waarlijk bekeerden, de waarlijk europese
Duitsers, die spijts vele generaties van Feldwebels achter zich nu, na Gefreiter Adolf
Hitler, zullen weigeren de landsknechtlaarzen ooit weer aan te trekken en zich te
laten drillen door de Feldwebels van nieuwe duitse generale staven.
Zij die dit ongenezen Duitsland beslist willen bezigen voor de westerse verdediging
verdedigen niet maar identificeren zich met de reactie. De bemoeiingen in Oost-Azië
spreken echter
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nog duidelijker taal. Als het verslagen aggressieve monster in zijn nieuwe Grondwet
een bepaling wil waarbij elke oorlog voortaan verboden zal zijn, komt Amerika
tussenbeide om dat artikel te verbieden. Zijn hele machtige gewicht in de schaal
leggend, dicteert Amerika zijn bondgenoten een vredesverdrag, niet om door de
aggressor geschonden rechten te herstellen, maar om deze tot militaire
wederopstanding bereid te maken en om zijn industrie in eigen oorlogspotentieel
te integreren. Op het ogenblik, dat het fascistische Spanje in het atlantische Pact
benut zal worden, wordt aan déze kant van de aardbol duidelijk hoe ‘defensie’ zich
met ‘reactie’-elementen infecteert, enzovoorts. En nu is één zaak onafwendbaar,
nl. dat met de verandering van defensie in reactie de verlegging van het accent van
revolutionnair socialisme naar revolutionnaire aggressiviteit gelijke tred zou houden.
Ik wil niet in de eerste plaats zeggen, dat de partijen in het conflict nog dermate
aan elkaar veranderen, dat partij kiezen nu betekent verantwoordelijkheid nemen
voor de andere kant. Het is een gedachte, die wel tot bijzondere gevolgtrekkingen
leidt, maar de bedoeling van mijn betoog was vooreerst, dat van de partijen, die ons
in het alternatief worden voorgesteld, de linkse naar onze mening een
onaanvaardbare methode wenst om een van oorsprong groot en goed ideaal te
verwezenlijken; dat deze methode zelfs corruptie van het goede ideaal kan
betekenen. En dat de rechtse positie naar ons geloof abjecte oorsprongen gaat
verraden, althans zich met de reactie compromitteert. Zodat wij geen partij kiezen
mogen tussen, maar alleen kunnen kiezen tegen, dat is tegen beide tegenstanders.
Men zal hier tegenover trachten vol te houden, dat het onaangenaam kan zijn
zich te compromitteren, maar dat men soms van twee kwaden het minst kwade
kiezen moet om zich, met behulp daarvan, van het meest kwade te ontdoen, waarna
men altijd nog weer de minst kwade bondgenoot onschadelijk maken kan. Daar
past allereerst dit pragmatisch antwoord op, dat er zo altijd onvrede overblijft. Want
zo men al aan de onschadelijkmaking van deze ‘minst kwade’ toekomt, zal men
wederom
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een geringer kwaad willen bezigen om te slagen; daarna zou het probleem zich
opnieuw voordoen; men zou altijd een residu van kwaad blijven honoreren en de
strijd zou eeuwigdurend zijn. Als het nu nog maar zo was, dat dit eeuwige residu in
grootte afnam, kon onze zorg betrekkelijk gering zijn, want dan zou de vrede
toenemen. De historie leert ons echter wel tot weik een plotselinge reuzengroei een
nestje gespaarde boosaardige cellen telkens weer in staat blijkt. De geschiedenis
zal dit blijven onderwijzen als wij het alternatief niet opheffen. Zoals wij China tot
bondgenoot hadden tegen Japan en na onbeschaamd korte tijd Japan weer als
bondgenoot werven tegen China, zullen wij eens opnieuw om China schreeuwen
tegen Japan. Enzovoort, enzovoort. Een tweede pragmatisch antwoord is: de Vrede
zal moeilijker te verwerven zijn, als men de tegenstander legitimeert in zijn pretenties
en hem tot groter strijdlust prikkelt. Hetgeen wij doen door SS-ers naar Korea te
sturen en West-Duitsland, zonder de bevolking mee te laten spreken, weer met
tank-divisies en een nieuwe Luftwaffe op te knappen.
Het absolute antwoord strekt echter, natuurlijk, veel verder. Het luidt: al zou men
menen de oorlog te hebben gewonnen met onjuiste middelen, het zou blijken dat
men hem verloren had. Het met een malum morale te bereiken doel kan op zichzelf
ethisch acceptabel zijn, maar als het bereikt is, is het bedorven. Want moraal is
totalitair. Zij laat niet met zich rekenen. Dit optellen of aftrekken er mee blijft een
pretentie als van de Nederlandse politieman uit de bezettingstijd, die 25 Joden voor
de gaskamer ophaalde om 30 te kunnen redden en die nu met een hoge borst
rondloopt omdat hij een moreel tegoed van 5 Joden heeft. Een ethisch doel kan niet
bereikt worden met immorele middelen, want moraal is iets zo subtiel integraals,
dat het verdampt is op het ogenblik, dat er ook maar één druppel opportuniteit wordt
bijgevoegd. Het diabolische in deze wereld is, dat Satan zich meester maakt van
elk malum morale, zodat elke zet die de mens er mee ten goede denkt te doen, een
fatale zet wordt.
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In de zogenaamde christelijke politieke partijen zal men deze christelijke ethiek
verfoeien. Haast niemand zal deze ethiek aanspreken. Maar het doet mij leed, ik
kan niets beters vinden. Ik ben geen humanist, want ik geloof niet in de Mens. Ik
geloof niet dat vrede op aarde mogelijk is. Enige uitspraken die ik ken van Lenin en
Stalin en Mao maken, dat ik er van overtuigd ben, dat hun ‘laatste’ oorlog komen
zal, maar omdat ik niet in de Mens geloof, weet ik dat het geen ‘laatste’ oorlog zijn
zal en dat er geen Heilstaat na komen zal. Anders dan de optimisten onder de
socialisten, die van de Mens uiteindelijk wel een Heilstaat verwachten, ben ik alleen
socialist op aandrang van mijn actuele verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zouden
mijns inziens wat meer kunnen beseffen hoe bijzonder kort wij leven; het zou ons
de noodzakelijke overtuiging geven, dat het voornaamste doel van dit leven is om
zo fatsoenlijk mogelijk te sterven.
Dat sterven kan vandaag of morgen plaats vinden, en natuurlijk makkelijk in die
oorlog. In die oorlog zal ik dan misschien ‘lotsverbonden’ zijn met meneer Lunshof
en Franco en met onbekeerde SS-ers. Deze lotsverbondenheid kan mij er nimmer
toe brengen mij thans reeds met hen te compromitteren, want dan zou de strijd
immers verloren zijn aleer hij was begonnen. Als Nederland zich onthoudt van het
stemmen over India's klacht in de Verenigde Naties over Zuid-Afrika's
apartheidspolitiek, zal dit ook wel meer een quaestie van tactiek zijn dan van principe
- onze emigratiebelangen... - maar op dat ogenblik ben ik, anders dan volgens een
staatsrechtelijke definitie misschien, geen Nederlander meer.
Dit moet het einde zijn aan een boek dat niet te voltooien is. Als ik het nog eens
overzie, vraag ik mij af of het ook te chaotisch is geworden. Is de gedachtengang
niet verduisterd door te veel details en nevenoverwegingen? Maar ik geloof dat dit
boek met een glasheldere structuur te veel een bewijs, een oplossing zou zijn
geworden en dus een stunt. Er valt niets te bewijzen en er zijn geen oplossingen
buiten die tussen de mens en zijn
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God. Er is misschien te getuigen. Van onophoudende strijd en toch enige vrede in
het hart, van vertwijfeling, maar niettemin een zonderlinge rust; doch een fraaie
constructie zal het getuigenis afsmoren. Ik laat het dus zo. Ik heb het spoor terug
gevolgd. Het resultaat is voor hem, die gelokt is om het pad na te lezen, misschien
een woest patroon van zeer dooreenlopende voetstappen. En als hij de eindpaal
heeft bereikt, blijkt de prijs hem, als hij een practische oplossing voor leven en
sterven zocht, gering, want de eindpaal heet onmacht. Ik kan hem alleen zeggen
dat hij zich òf weerloos kan laten verscheuren òf met een wapen in de hand, maar
dat geen enkele redelijkheid zijn keus kan aanwijzen.
Ik heb een geliefde droom, waarin ik christen ben in Nero's circus. Onze kleine
groep heeft psalmzingend het schone zand betreden. Daar maken zich de knechten
uit de voeten en de hekken naar de onderaardse kooien gaan wijd open. Kom Here
Jezus, ja kom haastelijk! roept ons sidderende kleine gezelschap vurig naar de
hemel. Er is altijd een presbyter bij met een lange grijze baard en een droevig-schone
vrouw. Dan maak ik mij van het groepje los en terwijl ik het zingen staak begeef ik
mij naar daar waar is de ingang met de open hekken. Nu haal ik uit de mouw van
mijn toga een 11 m.m.-parabellum. De eerste leeuwin die aarzelend naar buiten
treedt schiet ik tussen de nog naar het daglicht knipperende ogen en dan de
volgende, tot de dieren op zijn. Onder de ogen van het als verlamde amphitheater
ga ik nu over het schone zand naar voor de keizerlijke loge, terwijl ik een
eihandgranaat te voorschijn haal. Daar zit de potentaat, omringd door zijn
maarschalken, kardinaals en admiraals. En altijd word ik wakker van de angst dat
de muur net te hoog is en de handgranaat terug zal vallen voor mijn voeten. Ik kies
mij dan onmiddellijk een andere droom uit om mij weer te recreëren, want ik heb ze
ook wel aangenamer. Maar in deze eerste droom openbaren zich mijn angst, mijn
onmacht en mijn onwil.
Verklaar er desnoods schizophrenie uit, slimme lezer, zo gij wilt, maar wat had
gij zelf gedaan in mijn geval? En wat gaan wij
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nu doen? Wij kunnen ons als vrijwilliger gaan melden bij het leger of de vloot. Ik
kende iemand die al 65 was ongeveer en bij drukkersplaten stond en zei: als zij ooit
komen en mij dood gaan schieten, zal ik ze aankijken en duidelijk zeggen
‘moordenaar!’ Zij kwamen en ik ben er zeker van dat hij het nog gezegd heeft, H.N.
Werkman. Of is het redelijker dat vanwege B. en W. nu reeds aan alle gezinshoofden
pistolen worden uitgereikt, opdat ieder ooit zijn eigen strijd kan voeren?
Misschien zullen wij het eenmaal redelijk vinden, wanneer wij allen worden
opgeroepen om te verschijnen bij de burgerlijke stand onzer gemeente om te worden
doodgeschoten, morgen te beginnen bij hen wier namen aanvangen met de letters
A tot en met D, tussen 9 uur des vm. en 5 uur des nm., wie niet komt wordt beboet,
de Burgemeester.
Ik zal niet gaan en hij zal de boete moeten komen halen, want ik ben mijn eigen
Burgemeester. Ik was een vredelievend mens, maar toen de oorlog kwam heb ik,
terecht of ten onrechte, het geweld niet ontweken. Toen onze officieren in vier dagen
de veldslagen, waar zij vele generaties lang als voorschot een zeker aanzien op
genoten hadden, verloren hadden, hebben wij, individuele burgers, hun strijd vier
jaren lang voortgezet, met een honderdvoud van hun verliezen. Toen de regering
ons - terecht, natuurlijk! - had achtergelaten onder bezetting van een afschuwelijke
vijand, hebben wij ons eigen beleid in handen genomen. Ik laat mij de keuze van
mijn vijand en de beslissing omtrent wat mij te doen staat niet meer uit handen
nemen.
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