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4 _ K ha-d een alleraardigste vader. 
m Bij ons thuis was hij het stra- 
gÉlend middelpunt. Had joodse 
Hgein. Was tussen de joden opge- 
■  groeid in de Jodenhouttuinen in 
BAmsterdam, waar m’n grootva

der toen een boerderij had. M n 
vaders broer, Kees Woudenberg, was 
al heel jong in politiek geïnteresseerd, 
heeft voor de SDAP in de Tweede Ka
mer gezeten. Vader is ook een tijdje 
bij de SDAP geweest, maar in 1933 
werd hij NSB’er. Hij was directeur van 
een visfabriek in IJmuiden. Kwam 
daar in dienst in T7 en heeft de zaak 
later overgenomen toen de eigenaar 
gestorven was. Hij was toch ook niet 
een echte zakenman, hij had iets... 
ik geloof, dat hij echt wel gedreven 
werd door ethische gevoelens. De NSB 
gaf z'n leven ... de NSB was echt wel 
een levensvervulling. Kwam op de eer
ste plaats, de fabriek op de tweede. 
’tWas in de crisisperiode, jawel, maar 
we waren beslist niet arm. Moeder 
breide voor arme mensen. Mijn zuster 
■was hevig betrokken bij de Jeugd
storm. M’n broer interesseerde zich 
niet voor politiek. Maar in ’40, nadat 
vader vijf dagen in de gevangenis had 
gezeten, was hij plotseling omge
draaid. Terug uit militaire dienst, ging 
hij naar Duitsland en kwam decem
ber ’40 met eerste verlof in een zwart 
pak en met een doodskop op z’n pet. 
Mijn broer is aan het Oostfront ge
sneuveld.
Ik was een nakomertje, erg naseweis. leef
de helemaal mee. *t Was leuk bij ons thuis. 
Rost van Tonningen kwam bij ons eten, 
dan zat er een belangrijke persoonlijkheid 
aan tafel en er werd gedebateerd over 
politiek, altijd over politiek. Er was altijd 
een sfeer van geladen enthousiasme. Die 
sfeer was heel vormend, daar heb ik nooit 
spijt van gehad. Maar in ’46, toen was ik 
17 en m’n vader zat in de gevangenis, 
irriteerde het me wel dat... dan dacht ik 
hoe is het mogelijk, dat hij het allemaal 
geloofd heeft. Hij was hoofd van het Ne- 
derlandsch Arbeids Front geweest. Hoe is 
het mogelijk, dacht ik, dat dat dezelfde 
man is. Want in de gevangenis was hij 
weer het middelpunt, de directeur kwam 
met hem schaken. Ik herinner me, dat hij 
daar om die reden weg moest en naar de 
cellenbarakken in Scheveningen. Later 
toen hij vrij was, kwamen de bewakers bij 
hem thuis.

TONG
Met alle mensen kon hij omgaan. Voor 
’40 kwam graaf d’Ansembourg bü ons. Wij 
zeiden altijd: de graaf komt. Vader had 
altijd ieders aandacht. Moeder stond in 
de keuken stralend visgerechten te bak
ken. De belangrijke mensen kregen bij 
ons gebakken tong. Als Rost van Tonnin
gen en andere belangrijke gasten er wa
ren, gingen ze naar de fabriek. Vader liet 
tongen hakken uit het ijs, iedereen mocht 
*'n eigen tong uitzoeken en die werden 
gebakken door moeder. Ze moet het ge
voel gehad hebben, ik ben de visbakster 
van Europa. Er werden ook tangen mee
gegeven aan al die mensen. Rost van 
Tonningen had er intens plezier om en ik 
herinner me bij het eten, dan hield mijn 
vader de graatjes tegen het licht. Er was 
een sfeer van enthousiasme waaraan een 
kind zich optrekt. Ik hoorde er óók bij. Op 
•chool werd ik uitgescholden voor fascist 
maar ik heb er nooit zo’n last van gehad. 
Nee, ’t was niet zo’n ramp. M’n broer was 
een populair voetballer in IJmuiden. En 
vader kan met iedereen opschieten, was 
mentaal half joods, had tot z’n 24ste in 
de Jodenhouttuinen gewoond. Ik gebruik 
nu nog wel z’n joodse uitdrukkingen. 
Moeder was een schat, heel moederlijk, 
heel afhankelijk van vader. Die had iets 
van een bohémien. Als dit zijn kamer zou 
rijn, zouden hier overal rekeningen lig
gen. Grootvader was verschrikkelijk reli
gieus, nam de bijbel letterlijk, maar va
der was vóór ’40 beslist geen antisemiet, 
dat kwam later pas.

M EI 1940
10 mei, ’s morgens vroeg, is hij gepakt, 
thuis. We zagen 14, 15 mei aan één stuk 
vluchtelingen komen naar IJmuiden, die 
hoopten boten te krijgen. Er waren ook 
mensen die daar zelfmoord pleegden. Wij 
zaten zonder vader, m’n broer was sol
daat op dat moment. Mocht geen hogere 
rang dan soldaat als NSB-jongen.
Ik houd van plezier en warmte in huis 
en heb het talent daarvoor zo’n beetje 
van hem geërfd. M’n broer, die was stil
ler. Ik herinner me hem eigenlijk alleen 
als sportenthousiasteling. Hij lag in de 
meidagen in Den Helder. Het was daar 
een dolle boel, er werd op vluchtelingen 
geschoten die de afsluitdijk af kwamen. 
Ze dachten, dat het Duitse parachutisten 
waren. Vader w’as 9 mei naar Den Haag 
geweest, daar zou een interpellatie zijn in 
de Tweede Kamer over Rost van Tonnin
gen en andere leden van de NSB die 
gearresteerd waren. Vader had een kof
fertje mee. Ik herinner mij dat hij thuis 
geoefend had. Hij zou zeggen heren, ik 
heb m’n koffertje met pyjama al meege
nomen zodat u ook mij kan arresteren. 
Jawel hij had het helemaal in scene ge
zet, voorbereid, maar heel vrolijk, er werd 
verschrikkelijk veel gelachen. De inter
pellatie is niet doorgegaan, en hij is met 
het koffertje weer thuis gekomen. Hij had 
altjjd hele verhalen over de Kamer, die 
kerels zei hij, zitten daar te maffen. Een 
keer had hij uit pure lol een woord be
dacht, dat niet bestaat, dat in een Ka
mertoespraak verwerkt en gevraagd hoe 
schrijf je dat. Niemand reageerde. Alleen 
de stenograaf kwam later vragen, hoe je 
dat woord schreef. Als vader dat 's avonds 
vertelde, hadden we intens veel plezier. 
Op een dag vond hij dat de Nationale 
Werknemersvereniging, waar hij voorzitter 
van w’as, een lied moest hebben, dat is 
gemaakt en dat' werd bij ons geoefend. 
Het blad dat ze uitgaven heette Vreugde 
en Arbeid. Moeder stond altijd heel lief 
op de achtergrond te stralen, gewoon in de 
functie van tongenbakster. Ik geloof, dat 
ze het later niet zo goed deed. Dat wil 
zeggen mijn vader dacht, dat ze het niet 
zo goed deed, ze deed het wel goed, ze 
paste zich voortreffelijk aan.
Vader was voor de oorlog hoofd Arbeids
zaken van de NSB, In de oorlog werd hij 
hoofd van het Nederlands Arbeidsfront. 
Een overkoepelende organisatie van alle 
vakverenigingen. Een gek moment was 15 
juni ’40. Toen moest hij een vergadering 
toespreken van de vakbonden en daar was 
ook mijn oom Kees, jarenlang partijsecre
taris van de SDAP. Ze hebben toen geen 
woord tegen elkaar gezegd. Vader was 
daar toch erg kapot van. Hij kon niet 
hebben dat iemand hem niet mocht.
Aan de andere kant... toen ze in '45 in 
de gevangenis in Amsterdam z’n hele gebit 
uit z’n mond hadden geramd, begreep hij
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DE ZOON VAN WOUDENBERG’:
‘ZOALS OE KATHOLIEKEN 
BIDPRENTJES HEBBEN ZO DROEGEN 
WIJ HET PORTRET VAN HITLER
OP HET HART’
dat heel goed. Hij had wel na de capitu
latie een vluchtpoging ondernomen waar 
ik niet zo’n bewondering voor had, maar 
het zal ook zijn gew’eest omdat hij moeder 
wou trachten te bereiken, die in Duits
land zat. Ik heb hem later, toen was ik al 
30, expliciet gevraagd is het nu wel of 
niet zo dat... Maar hij had altijd om
wegen. Hij heeft nooit toegegeven, dat het 
principieel fout was w:at hij had gedaan. 
Over joden had hij vaak gezegd dat ze de 
oorzaak waren van de crisis, een heel 
inferieur ras. funest. Maar ik herinner 
me. dat toen hij 15 mei '40 naar huis 
kwam toen zijn we. vader, moeder, m’n 
zuster en ik de Duitse troepen tegemoet 
gereden. Op de Betonweg tussen Amster
dam en Velsen. bij de pont in Velsen 
waren huilende joden die probeerden te 
vluchten. Een ervan zei: Wat moeten we 
doen? Vader zei, het komt allemaal goed. 
Er was een joodse familie in IJmuiden, 
Hamburger, de zoon zat net als mijn

Dick Woudenberg is leraar Duits 
aan de 'Gemeentelijke Scholen Ge
meenschap in Hilversum, de vroe
gere Rijks HBS. Hij was 16 toen 
Hitler zelfmoord pleegde, 18 toen 
tegen zijn vader, hoofd van het 
Nederlandsche Arbeids Front in ’47 
de doodstraf werd geëist. De idee 
om hem naar zijn jeugdervaringen 
te vragen is van de uitgever Paul 
Brandt, die van plan is een boek 
uit te geven waarin gesprekken van 
mij met zoons en dochters van col
laborateurs, mannen uit het Verzet, 
ondergedoken en vermoorde joden, 
en politieke gevangenen. De gene
ratie, die nu achter in de 30 tot 41. 
42 is. Ook om de invloed van dit 
verleden op hun huidige (politieke) 
instelling na  te gaan.
Het zal duidelijk zijn, dat het relaas 
van Dick Woudenberg niet zo van
zelfsprekend werd gedaan als door 
dit verslag zonder mijn vermelding 
v;*n hiaten, intermezzo's enz. ge
suggereerd wordt. Als de andere In 
deze reeks te interviewen mannen 
en vrouwen reageren zoals hij deed, 
zie ik dat boek wel.

broer ln Den Helder. Teen we 20 mei ’40 
in Den Helder waren zei die jongen: Me
neer Woudenberg, wat gebeurt er met m’n 
ouders? Vader zei. er kan niks gebeuren. 
Vader beweerde, dat hij de hele oorlog 
van de verschrikkelijke dingen die ge
beurd zijn, niets heeft gehoord. En over 
het verzet zei hii, ik heb nooit iemand 
van het verzet gezien.

GERMAANS
In '40 had ik toelatingsexamen voor de 
HBS in Velsen gedaan, maar op die 
school werd ik gepest en toen ben ik naar 
een school voor NSB kinderen gegaan het 
Nationaal Instituut Voor Opvoeding in 
Arnhem. W'e werden voor de toelating 
geselecteerd. Jawel door Nederlanders, je 
schedelindex werd opgemeten, je moest 
een rechte neus, blauwe ogen hebben. Ik 
ken wel jongens die werden afgewezen 
wegens een niet Germaans uiterlijk.
Na een half jaar gingen we naar een 
Nationaal Socialistische kostschool in 
Keulen, een soort klooster met hoge mu
ren erom heen. Ik vond het wel fijn daar, 
je werd niet meer geplaagd, je was met 
jongens van je eigen leeftijd. Je was een 
selecte groep. Pientere jongens en licha
melijk uitstekend. Op het sportveld was 
het een lieve lust om te zien. Ik was nooit 
zo’n sportjongen, was altijd wat gevoeli
ger dan de andere kinderen geweest, heb 
ook nooit gevoetbald, speelde piano, hield 
van toneel. We hadden in Keulen een 
formidabel koor van 200 man, vierstem
mig. Kregen uitstekend muziekonderwijs. 
We zongen ook sentimentele Duitse 
druipliederen natuurlijk. Er was disci
pline maar ik herinner me die toch niet 
als alles overheersend Je kon verrekt 
veel doen. Zeven jongens hebben de Faust 
opgevoerd, ik zat in hei engelenkoor, had 
een jongenssopraantje. De leraren werk
ten er ook aan mee, muziek, decors wer
den zelf gemaakt. Ik ken de hele Faust 
uit m’n kop. Als ik nu de Faust behandel 
op school, stromen de verzen m’n mond 
uit. En ja, we hadden een schoolorkest, 
dat was voortreffelijk. Ik zat in een klas 
t an 13 jongens, de helft ervan was Neder
lands, de andere Duits, iedereen speelde 
een instrument. Jawel, ik vond het er 
fijn. Ach, de menselijke ijdelheid, dat je 
hoorde tot een geselecteerde groep. We

dachten dat we allemaal minister zouden 
worden, dat was geen onaangenaam ge
voel.
Seyss Inquart kwam, die sprak ons toe, 
dan hingen we aan z’n lippen. Dat was de 
eerste keer, dat we iets terug konden zeg
gen. Jawel daarvóór was Himmler ge
weest, die had gezegd, dat we nooit moch
ten vragen naar het waarom. Het bevel 
van de Führer moest werden opgevolgd en 
Nie Frager Nach Dem Warum. Seyss In
quart zei, dat we onze eigen hersens 
moesten laten werken. Daar is toen over 
gepraat. En toen is er deze oplossing op 
gevonden, wij, als toekomstige führertjes, 
vormden een uitzondering. Maar wat was 
er te vragen? We zaten zo geïsoleerd en 
we waren het overal mee eens.
En Rauter kwam, dié zei tegen mij: 'Wie 
geht es deinem Vater? Nou, daar stonden 
dan jongens omheen en je had het gevoel 
alsof je een ballon was die opsteeg. Rau
ter heb ik altijd bijzonder aardig en har
telijk gevonden. Een lange man. Schmisz 
over de wang, altijd aardig tegen ons. 
Himmler had iets onaangenaams. Maar 
niemand van die troep had een vilain 
gezicht. Rost van Tonningen had een heel 
open gezicht, wel met iets dromerigs.
Mijn vader is ook in Keulen geweest, hij 
was natuurlijk in zijn zoon geïnteresseerd. 
Heeft ons ook toe gesproken, dat deed hij 
zo hartelijk en huiselijk. Nee, hij was niet 
lang zoals ik, hij was klein en dik. Ik 
herinner me dat hij zei, je loopbaan leidt 
tot de hoogste toppen. Je bent hier niet 
om kattekwaad uit te halen.

NSB-D0CHTERS
Op een dag kwamen er vijf dienstmeisjes, 
goed gevormde NSB-dochters. Een paar 
jongens van 16, 17. maar verschrikkelijk 
uit de kluiten gewassen, zijn stiekem naar 
ze toegegaan en door die meisjes in de 
liefde ingewijd. Dat is uitgekomen en toen 
zijn die kinderen uit dank weggestuurd, ’t 
Was daar zo preuts als de pest. De eben- 
bürtige vrouw, zo werd je ingeprent, stond 
op een hoog voetstuk. En jezelf verlagen 
met een dienstertje was schande.
Later zijn we naar Valkenburg gegaan, 
naar de Reichsschule fiir Jungen in den 
Miederlanden. De school in Keulen was 
van het Groot Duitse Rijk, die in Valken
burg van het Groot Germaanse Rijk. Er

kwamen vaak hoge omen en dan vielen 
alle lessen uit en moesten we als parade
paarden opdraven. Op Dolle Dinsdag was 
ik bij m’n ouders in Laren. We zijn ge
vlucht naar Duitsland, maar vast over
tuigd dat we terug zouden komen. Vader, 
die ons wegbracht naar Olpe was erg 
optimistisch. Hij rekende op het geheime 
wapen, net als ik. Ik heb nog een brief 
van mezelf uit ’49, waarin ik mijn over
tuiging uitspreek dat de Russen op hun 
falie zouden krijgen en de Amerikanen in 
zee zouden worden gejaagd. Ik geloofde 
erin zoals je in God kan geloven. Ik was 
ook vol vertrouwen terwijl ik toch de eer
ste bombardementen op Keulen, in ’42 
had meegemaakt. Keulen had zien fikken. 
Als Hitler sprak, zat je voor de radio, als 
tijdens een yoga meditatie, opgenomen in 
een hogere bewustzjjnsfase. Daarom... 
dat gepraat over de revolutie... ik snap 
die kinderen van nu zo goed. Al sta ik er 
altijd naast. Ik zou ze willen zeggen, niet 
te veel tijd te steken in die ijdelheden, ik 
weet, dat ze vergaderen tot diep in de 
nacht en hun huiswerk niet kunnen ma
ken.
Ik heb toen een tijdje in Olpe ge
zeten en ben teruggegaan naar de 
school. Ze waren via Keulen naar Naum- 
burg verhuisd en in maart ’45 trokken we 
naar Sleeswijk Holstein. Van daaruit zijn 
mijn klasgenoten en ik op weg gegaan 
naar het Oostfront. We hebben het al
leen niet meer bereikt. We wilden dood, 
de wereld was afgelopen. Alles was in 
elkaar gestort. Je was net op een leeftijd 
dat je de band met je ouders niet meer 
hebt, vader was toch allang door de Füh
rer vervangen. Alles was verloren, je wou 
nu alleen nog de heldendood sterven. We 
kwamen in contact met een groepje sol
daten waarbij we ons aansloten. Terwijl 
we op weg waren werden we nagejouwd 
door Duitsers die riepen hou op met het 
gelazer. We zijn gevangen genomen door 
Engelsen. Er was een Nederlander bij, die 
liet ons bij zich komen. We zijn vreselijk 
op ons lazer geslagen, want we waren zo 
arrogant als de pest. Jongens van 16 jaar. 
Ik herinner me dat, het moet een heel 
sympathieke vent zijn geweest, vroeg 
waarom hebben jullie dat gedaan en dat 
ik zei: Um mem Volk zu retten. Hele
maal in de Hitlerriaanse sfeer. Dat pak op 
ons lazer was niet erg, we waren in goede 
conditie. Maar toen zijn we helemaal ge
separeerd en een paar uur later was ik 
totaal kapot. Een Engels soldaat bracht 
me een kop koffie, ik hoorde dat Hitler 
zelfmoord had gepleegd. Je hele wereld 
stortte in. Het was één groot zwart gat.

BERGEN-BELSEN
We werden naar Bergen-Belsen gebracht. 
Het stonk er afgrjjselijk. Alles was ver
laten, alles was verbrand. We moesten 
het puin opruimen. Jawel, we zagen, we 
merkten wat daar was gebeurd. We 
zaten in barakken waar andere mensen 
hadden gezeten. Daar kreeg je zoveel in
formatie van alle kanten. We hadden 
honger, je was helemaal daas. Het proces 
begon waar ik 12 jaar over heb gedaan 
om dat helemaal te verwerken. Om dat 
kwijt te raken. Het schuldgevoel raak je 
niet kwijt. Iedereen kan tegen je zeggen, 
je was zo jong, ik voel me er toch méér 
bij betrokken. En die last raak je nooit 
kwijt. Je weet, ik heb aan het raderwerk 
meegedaan, ik heb niet met m’n eigen 
hersens die kritiek kunnen opbrengen. 
Jawel, in Bergen Belsen druppelde het 
nieuws door. We zaten in een afdeling 
met Nederlanders, die waren niet bijzon
der geneigd ons te ontzien. Toen naar 
Vught. Daar werd je ontvangen met 
slaag, scheldkanonades. Je kwam met 4 
in een barak, een hele nare tijd. Toen heb 
ik steun gehad van pater Klarenbeek. Die 
kwam vertellen, dat er een draad naar 
boven was, die draad moest je pakken, zei 
hij. Ik werd zeer religieus. Dat arsenaal 
van religieuze gevoelens heeft mij eruit 
geholpen. Het was een verstandige vent, 
een handige jezuiet, kwam je gewoon een 
stuk strohalm brengen. Gewoon een 
aanbod, wie het pikken wou pikte het. 
Heel fijne vent. Na 2 maanden kwam ik 
In een jeugdkamp. Toen had ik weer het 
voordeel dat ik een bekende vader had. Ik 
bedoel, je sprong er een beetje uit. Ieder
een zei. dat is de zoon van Woudenberg. 
Er zaten vooral veel jongens die om het 
vege lijf te redden naar de Duitsers wa
ren overgelopen. Ik hoorde tot een heel 
kleine groep die de afstraling had van: 
wij principiële jongens. Er werd een beet
je gedaan aan, wat je met een groot 
woord heropvoeding kan noemen. Maar 
met wie, dat was heel willekeurig, de 
basis was sympathie. Na drie maanden 
mocht ik eruit, werd ik geacht van mijn 
dwaalgedrag te zijn genezen. Het was in 
’46, ik kwam bij mijn oom, een broer van 
m’n moeder, in huis. Noemde me naar 
m’n moeder van Blaaderen en kreeg door 
m’n oom een baan op kantoor, ’s Avonds 
leerde ik voor het staatsexamen HBS. 
Vader zat in de gevangenis, m’n moeder 
en zuster in een kamp. Ik voelde me 
verrekte eenzaam, ben een tijdje een 
beetje katholiek geweest. Met dat verle
den heb ik heel lang gezeten, jawel, Ik 
ben het pas geleidelijk wat kwijt geraakt 
toen ik trouwde, door mijn vrouw, Lotus. 
Het gekke is dat ik nooit mensen heb 
ontmoet, die om dat verleden, onaardig 
waren. Ik heb er ook nooit een baan door 
verloren. Maar die opvoeding kan je niet 
helemaal weggooien. Ik was in die tijd 
bisexueel. Dat van mezelf te accepteren 
is heel moeilijk geweest. Ja toch wel. Dat 
kan komen door m’n preutse opvoeding. 
Homo's werden beschouwd als het meest 
inferieure wat er bestaat, even inferieur 
als joden en zigeuners.’

TWEEDE DEEL
Tweede gedeelte, een week later.
‘Ik heb hier een stapel brieven van vader, 
die hij me schreef uit de gevangenis. Kijk 
(dicht beschreven vellen in regelmatig 
handschrift, beginnend met Lieve Dick, 
ondertekend: je vader). Ik heb ze weer 
door gelezen en ik heb toch ontzaglijk 
veel van die man gehouden. Ik geloof, dat 
w>e vooral die eerste jaren, na ’45 veel 
samen hebben ontdekt. Je moest nieuwe 
normen vinden. Hij viel erg terug op z'n 
jeugd, kwam heel erg in het christendom 
terecht. In iedere brief staat, ik hen zo 
bang het contact met je te verliezen. Iedere 
brief bevestigde onze prima verstandhou
ding. Ik sta nu versteld van de onderwer
pen waarover we schreven. We lazen boe
ken per brief, de gekste schrijvers Lao 
Tse, Eckhard, Just Havelaar. Mystiek ja
wel en ook over democratie. Die periode 
’47-’48... ik denk, dat hij me toen meer 
begeleid heeft dan ménige vader z’n zoon 
kan doen.
Onze verwijdering kwam pas in '57. In dat 
jaar is vader vrijgelaten, in '67 is hij 
overleden.
Het irriteerde me vaak dat hij niet kon

toegeven dat het een foute zaak was ge
weest. Hij sprak over de geest van de tijd, 
het noodlot. Aan de andere kant, toen ik 
opgeroepen werd voor militaire dienst, tn 
'49 — daar schrijft hij in verschillende 
brieven over. Ik vond, dat terwijl er tegen 
mijn vader in een vrij absurd proces de 
doodstraf was geëist, ik in die volksge
meenschap niet moest dienen. Maar hij 
schreef, dat er niet alleen een weerplicht 
is maar ook een weerrecht. En hij juichte 
het later toe, dat ik reserveofficier zou 
worden. Jawel, na mijn diensttijd ging llr 
op de school voor reserve officieren, in
fanterie, de SROI. Maar toen werd gezegd, 
dat een NSB-jongen geen officier mocht 
worden, moest ik eraf en naar Indië. Het 
inschepingsverlof duurde 10 dagen en in 
die tijd zijn er vragen in de Kamer ge
steld en toen mocht ik terug naar de 
school. Ik was daar toen door dat geval 
bekend als de zoon van Woudenberg maar 
het maakte geen verschil. De jongens zei
den, fijn dat je terug bent. Drie maanden 
later begon het proces, het tweede, tegen 
mijn vader, en toen hebben ze de kranten 
weggestopt. Dat is toch heel tactisch voor 
knujlen van 20 jaar.

DOODSTRAF
Mijn vader werd ervan beschuldigd dat 
iht) het verloop van de Arbeits Emsatz 
zeer bevorderd had. De openbare aankla
ger had het in het eerste proces over, da.fr 
hij ontzaglijk veel had verdiend. Dat was 
gewoon niet waar. hü had een beperkt 
salaris. Journalisten senreven over ziin. 
misleiden van het volk. Er was de dood
straf geëist, de uitspraak werd levens
lang. In cassatie, het tweede proces was 
veel rustiger, veranderd in 12 jaar. Vader 
begreep, dat hij een rol speelde in de hel* 
entourage, dat hij één van de kopstukken 
was en dit één van de vergeldingsproces- 
sen was. Hij raakte om die doodstraf ook 
niet in paniek. In een brief vertelt hij dat 
hij met een man in een dodencel heeft 
gezeten. En dat hij met hem 24 uur heeft 
gepraat. Die figuur, burgemeester van 
Velzen, is wel ter dood gebracht. Die gave 
had vader, hij kon mensen erg op hün 
gemak stellen. Ik moest tijdens de mili
taire dienst altijd precies schrijven wat er 
gebeurd was en in iedere brief g„f hij' 
wijze raad. Jezelf zijn, je niet al te serviel 
gedragen, bij de kameraadschap de gere
serveerdheid in acht nemen en oppassen 
voor alles wat je van je werk afhoudt. 
Vooral oppassen voor vrouwen.
Toen de doodstraf werd geëist schreef hij : 
Jedes Schrecken ist ein Vergessen des 
Einen.’ Dat was een citaat, dat ik vaak 
gebruikt had.
Ik: ‘Hadden jullie het op school wel e* 
over hoe het zou zijn als het doel, da 
Duitse overwinning, bereikt was?’
‘Jawel, dat was net zoiets geks als men
sen die nu over de nieuwe maatschappij 
praten. Daar kon ook niemand langer dan 
2 minuten over praten. Je had het altijd 
over sociale gerechtigheid, ’t was een ar
beidersbeweging tenslotte. Je ging ervan 
uit dat je een leidersplaats zou krijgen in, 
het Groot Germaanse Rijk, van Konings
bergen tot Duinkerken. wy geloofden ln 
dat rijk als Christenen ln het Koninkrijk 
Gods. Dat vandaar uit de nieuwe wereld 
zou ontstaan. Vergeet niet we waren 16, 
ook maar kneuters. Het Rijk zou het stra-, 
lend middelpunt zijn waardoor de hel» 
wereld in evenwicht gebracht zou worden. 
Daar was geen discussie over mogeiyiL 
Ik: ‘Himmler zei dat jullie niets mochten 
vragen. In welk verband zei hij dat?’
"Toen sprak hy over de joden en hy be
treurde, dat die mensen zich niet vroeger 
al geassimileerd hadden en nu — ik praat 
erg uit mijn herinnering ■— een volk wa
ren met karakterlijke zwakheden. Dus dat 
ze in deze volksgemeenschap niet te 
handhaven waren. Wij hadden de indruk 
dat • ze naar randgebieden werden ge
bracht waar ze een bestaan zouden op
bouwen. Een vuile zaak, in '43 rookten ds 
gasovens al. Ik zie de man nog staan. Ja 
god, een typische Reichsführer SS. Had 
iets afstotends, wat Seyss Inquart niet 
had. Er hing een harde sfeer om die man. 
Seyss Inquart was veel warmer. Wat is 
dat niet een een gevaariyke zaak. Stel 
dat Duitsland gewonnen had wie zou mi) 
verteld hebben... nu ging het met een 
schok, maar waardoor zou ik op het idee 
gekomen zyn dat het misdadig fout was? 
Op grond van het feit dat ik ervoor ge
leerd had, ervoor geschikt, en uitgekozen 
was, was ik ten volle bereid een hoge post 
in dat nieuwe ryk te bekleden. Godver
domme. later toen ik dat boek van Over- 
duin las in ’47 over de concentratiekam
pen ... ik heb van wanhoop gejankt. Dis 
dingen gebeurden terwyi ik my voorbe
reidde op een hoge positie in het Groot 
Germaanse Rijk. Dat is iets ontzettend ,̂ 
dat is zoiets ergs. Myn leerlingen lachen 
wel eens, als ze zitten te lullen zeg ik: 
zeg wat je meent, meen wat je zegt. Maar 
dan ben je niet leuk. Een leraar die dat 
activeert is leuk. Maar ik vind dat je als 
leraar moet zeggen: meen wat je zegt.’
Ik: ‘Jullie had de idee dat de joden naar 
randgebieden werden vervoerd. Hoe vond 
je dat?’
‘Ach, je zag het zoals het werd voorge
steld als de enige oplossing. Je komt tot 
een punt, tot een streep, dat je zegt, wat 
daarna komt accepteer ik.
Dat ik die dienstplicht heb vervuld was 
na ryp beraad met vader. Als ik zyn raad 
niet had gehad was ik dienstweigeraar ge
worden. Vader zei je zal nergens geaccep
teerd worden als oud-fascist en dienst
weigeraar. Daar had ik de push niet voor 
om die dienst te weigeren. Ik zou dat niet 
gedurfd hebben. Ik heb er wel over ge
dacht. Maar vader had me ervan over
tuigd dat ik dan m’n hele maatschappe
lijke carrière op m’n buik kon schrijven. 
Als je kunstenaar beni is het mogeiyk 
om er dan toch te komen. Dan geld je 
als individu, ik bedoel de artistieke pre
statie wordt toch anders geschat hoeveel 
gekonkel er ook onder die hele troep is, 
En je moet denken nu heb je als dienst
weigeraar veel meer de sympathie van je 
omgeving dan toen. Nu zeggen jongens op 
een laatste schooldag, meneer ik trakteer, 
ik ben af gekeurd voor de militaire dienst. 
Hoera, roept de hele klas. Het afschu
welijke probleem is, dat je, behept met 
hele positieve eigenschappen, zo verpest 
kunt worden dat ze een negatieve werking 
krygen. He komt je tot een critisch oordeel 
als je van niemand de aanwijzingen daar
toe krygt. Je kan zeggen dan had je 
Dostojevski moeten lezen. Als ik dat ge
daan had, had ik hem afgewezen als een 
schryver uit de vorige eeuw. God, wat 
lezen we? Mein Kampf. Alfred Rosen- 
berg. Die mythe des 20. Jahrhunderts. En 
muziek. Mendelssohn vond ik vervloekt le- 
ïyk. werd ook nooit gespeeld. Weber daar 
was iets mee. Er werd meesmuilend ge-
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