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Het Parool

Op de hei (1)

Zij aten grote lappen biefstuk, gegrild op houtvuur in de tuin. Jaap Lambeck
had ze op de zwarte markt gekocht van een boer in Eemnes, die er maar liefst
twee koeien voor had geslacht.1 Het vlees spoelden ze weg met bier en daarna
zonken ze verzadigd neer in het hoge gras. Het was hartje zomer, de zon ging
pas laat onder, de omgeving was idyllisch. Ze lagen onder het lover van majes-
tueuze beukenbomen, dat het licht filterde en de hitte temperde. Zo luister-
den ze naar merels die tussen de bladeren verscholen zaten en waanden zich
even in het paradijs. De zomer van 1941 was er een om nooit te vergeten.2

Sieg Vaz Dias had de Parool-kerngroep uitgenodigd naar zijn buiten, een
riante villa met de naam ‘Oldenheem’ op het bosrijke landgoed Drafna. Het
lag diep verscholen tussen uitgestrekte beukenbossen, afgewisseld met
groene weilanden en donkerbruine akkertjes bij de Gooise heide tussen
Naarden en Huizen.3 Vaz Dias bewoonde de helft van de villa, een uit Noors
dennenhout opgetrokken chalet uit het begin van de eeuw.4 Het was een
ideale gelegenheid voor een brainstormweekend, afgelegen en dus onopval-
lend, te midden van de natuur, en goed voorzien van drank en spijs.

Frans Johannes Goedhart was natuurlijk present. Verder schoven aan:
Koos Vorrink, de vooroorlogse senator en voorzitter van de sociaaldemocra-
ten (sdap), zijn politieke geestverwant Herman Bernard Wiardi Beckman,
oud-hoofdredacteur van Het Volk, Jaap Nunes Vaz, oud-medewerker van het
anp, Hans Warendorf, jurist en uitgever, Lex Althoff, voormalig journalist bij
Het Volk. De fourageur, Lambeck, technicus en lid geweest van de Arbeiders
Jeugd Centrale (ajc), nam geen deel aan de besprekingen.

Dat gold wel voor de laatste gast: Gerrit Jan van Heuven Goedhart.5 Hij be-
hoorde niet tot de Parool-kern en dat gold trouwens ook voor gastheer Vaz
Dias. Dat ze toch tot dit selecte en vooral geheime genootschap waren toegela-
ten, kwam doordat binnen de hechte groep grote verschillen van mening wa-
ren gerezen die moesten worden opgelost. Bij de opbouw van Het Parool, dat
uit de Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen was ontstaan, werd voortdurend een be-
roep gedaan op mensen wier gemeenschappelijke noemer was dat ze zich in
de illegaliteit wilden inzetten. Maar voor de rest waren het lieden van verschil-
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lend pluimage, van verschillende achtergronden en denkbeelden, met als ge-
volg een nogal heterogeen samengestelde Parool-redactie. Dat was geësca-
leerd in conflicten en daarover moest eens grondig worden gediscussieerd: de
biefstukken ten spijt, was dat het hoofdgerecht van de redactievergadering in
de bossen bij Naarden.6

Van Heuven Goedharts rol was die van adviseur en bemiddelaar. Zo had
Goedhart hem een jaar daarvoor leren kennen, ook alweer in een zomer en
eveneens op de hei, toen tussen Utrecht en Zeist.7 Tussen dat moment en de
vergadering op Oldenheem was er veel gebeurd. Nadat zijn Nieuwsbrief tech-
nisch redelijk op orde was en de informatiebronnen toenamen, verlegde
Goedhart zijn ambities. Hij wilde van zijn krantje een landelijk blad maken.

Althoff, een bevriend journalist, bracht Goedhart daarop in september
1940 in contact met twee andere goede bekenden: de journalist Maurits
Kann, die voor de oorlog directeur was geweest van De Groene Amsterdammer,
en Warendorf, die gepokt en gemazeld was in het vooroorlogse uitgeversvak.
Hij had in Parijs het blad Das Neue Tagebuch uitgegeven, gericht tegen het re-
gime van Hitler, waaraan onder anderen Menno ter Braak, Lou Lichtveld en
Marcus van Blankenstein meewerkten.8 Althoff, Kann en Warendorf zagen
wel iets in de potenties van de Nieuwsbrief. Het zou een soort La Libre Belgique
kunnen worden, de Belgische verzetskrant uit de Eerste Wereldoorlog. Maar
om het een landelijk platform te kunnen geven, was een landelijk netwerk no-
dig. Warendorf kende daarvoor de aangewezen persoon: Vorrink.

Koos Vorrink had in juli 1940 zijn voorzittershamer van de sdap ingele-
verd toen de partij door de Duitsers onder beheer van nsb-voorman Rost van
Tonningen werd geplaatst.9 Maar hij zat niet bij de pakken neer en nam in
september van dat jaar het initiatief tot de oprichting van het Politiek Con-
vent, een beraad waarin vertegenwoordigers van de belangrijkste vooroor-
logse politieke partijen bij elkaar kwamen. W. Drees en hijzelf namens de
sdap, Colijn en J. Schouten namens de arp, T.J. Verschuur en L.N. Deckers
voor de rksp, B.M. Telders en J. Rutgers voor de Liberale Staatspartij en 
M. Slingenberg en A.M. Joekes voor de vdb.

Het Politiek Convent streefde naar een bundeling van politieke krachten,
maar daarin stond het gezelschap niet alleen, want enkele maanden eerder
was met een vergelijkbaar doel de Nederlandsche Unie opgericht. Die Ne-
derlandsche Unie was een initiatief van de Rotterdamse politiecommissaris
L. Einthoven, de Groningse Commissaris van de Koningin Linthorst Homan
en de Tilburgse hoogleraar J. de Quay. Hun idee was een politieke eenheids-
beweging van de grond te krijgen, als reactie op het vooroorlogse verzuilde
en gepolitiseerde partijsysteem. Dat had volgens de oprichters de nsb in de
kaart gespeeld.

De Unie bouwde voort op een vooroorlogse beweging, De Nederlandsche
Gemeenschap, die een wat sluimerend bestaan had geleid. De verloren oor-
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log had het failliet van het oude politieke stelsel bewezen, het was tijd voor
vernieuwing onder leiding van nieuwe leiders.10 In juni 1940 al bliezen De
Quay en Linthorst Homan nieuw leven in de ‘Gemeenschap’. Ze legden con-
tact met de secretarissen-generaal – zijnde de facto het Nederlandse over-
heidsbestuur –, de Duitse bezetter, en met de leiders van de vooroorlogse po-
litieke partijen.

Onder hen was ook Vorrink, die aanvankelijk wel wat voor een eendrachti-
ge samenwerking tegen de nsb voelde. Er werd daarom zelfs een gezamen-
lijk manifest opgesteld. Maar de Nederlandsche Gemeenschap botste met
dit manifest al snel op een veto van de Duitsers. Die vonden de opgenomen
aanhankelijkheidsverklaring aan het Oranjehuis en de verwijzing naar een
leven in vrijheid te ver gaan.11 Aan de andere kant had de Gemeenschap veel
problemen met de nadrukkelijke eis van de politieke partijen dat aan hun be-
staansrecht niet mocht worden getornd, eenheidsbeweging ten spijt. Na da-
gen van onderhandelen gingen de onderhandelaars uit elkaar: de politieke
partijen vormden later hun eigen Politiek Convent en de Gemeenschap pre-
senteerde zich als de Nederlandsche Unie.

Die Unie groeide snel naar ruim 800.000 leden: voor de meeste mensen
was de vereniging een vorm van legaal protest tegen de nsb; een manier om
zich tegen die partij maar ook tegen de bezetter te manifesteren. De leiding van
de Unie probeerde haar politieke vernieuwingsideeën echter te verwezenlij-
ken door in toenemende mate met de bezetter samen te werken. Omdat dat
steeds moeilijker viel vol te houden, werd de beweging in december 1941 ver-
boden, vijf maanden nadat alle politieke partijen datzelfde was overkomen.12

Vorrink had het Politiek Convent opgezet juist om te voorkomen dat leden
van de oude politieke partijen massaal overliepen naar de Nederlandsche
Unie. Persoonlijk was hij ook bevreesd dat de sociaaldemocratische idealen
en de achterban van de sdap werden weggekaapt door de Duitsers. Zij had-
den al De Arbeiderspers en de vara onder hun controle gebracht. Daarom
zocht hij naar nieuwe, zij het dan illegale, publicatiemogelijkheden.13 Om
die reden belde hij met Warendorf, die hij kende van diens vooroorlogse uit-
geverswerk. En deze zat dus juist op dat telefoontje te wachten. Warendorf
legde de verbinding met Althoff en Kann, die de aandacht van Vorrink vestig-
de op de gestencilde Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen.14

De oprichting van Het Parool

‘Het was bij verschillende mensen de bedoeling om dat “akelige krantje”, die
Nieuwsbrief, die nog ietwat stuntelig was, om daar een echt groot blad van te
maken,’ herinnerde Warendorf zich.15 Het gezelschap, Althoff, Goedhart,
Kann, Vorrink en Warendorf, verzekerde zich vervolgens van de medewerking
van de journalist Jaap Nunes Vaz, die na de bezetting door het anp was ontsla-
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gen, niet alleen omdat het persagentschap door de Duitsers werd gelijkgescha-
keld, maar vooral om zijn joodse afkomst. Samen met zijn moeder werd 
Nunes Vaz onderhouden door Warendorf; de nieuwe betrekking hielp hem 
van deze afhankelijke status af. Hij gold bovendien als een bekwam journalist.16

Rond deze tijd sloot ook Wiardi Beckman zich bij de redactie aan. Deze
oud-hoofdredacteur van Het Volk was bevriend met zijn partijgenoot Vor-
rink. Goedhart kon het niet zo goed met Wiardi Beckman vinden omdat hij
ooit eens een artikel van hem had geweigerd.17 Wellicht daarom meende hij
dat deze pas bij de redactie werd betrokken om de opengevallen plaats in te
nemen, ontstaan door de arrestatie van Kann op 26 mei 1941.18 Maar Waren-
dorf herinnerde zich dat Wiardi Beckman al in het najaar van 1940 aanwezig
was op een redactievergadering, waar ook Kann toen nog deel van uitmaak-
te.19 Ook Vorrink noemde Wiardi Beckman als een van de oprichters van Het
Parool.20

De naamsverandering van Nieuwsbrief in Het Parool werd bedacht door
Kann. De ondertitel ‘Vrij, Onverveerd’, ontleend aan het Wilhelmus, bracht
Goedhart in. Op de eerste redactievergadering in de kamer van Nunes Vaz
aan de Keizersgracht werden de onderlinge taken verdeeld en de redactione-
le lijn uitgestippeld. Het zou een ‘duidelijk nationaal blad moeten worden’,
waarin elke politieke of geestelijke stroming zich zou moeten herkennen.

En het ging om meer dan het maken van een blad alleen. De redactie zag
zich ook als een verzetsgroep, die contact wilde leggen met de regering in
Londen, om haar van informatie te voorzien en vice versa.21 Kann beschikte
over een zender, kort daarna kwam daar de verbinding bij van Klaas Alblas,
via Vaz Dias en Van Heuven Goedhart.22 Warendorf herinnerde zich dat het
netwerk zich ook uitstrekte naar kringen van de ajc, de Liberale Jongeren en
natuurlijk de sdap.23 Voor de financiering gingen Vorrink en Warendorf op
pad en zij kregen geld van onder anderen Bosch ridder van Rosenthal en de
bankiers A.J. d’Ailly en E.E. Menten.24

Zo eens als de groep het was over de doelstellingen en het illegale contact
met Londen, zo verscheiden waren de individuele leden. Goedhart had een
communistisch verleden waarmee hij rigoureus en rancuneus had gebro-
ken; nu was hij links-socialistisch. Althoff was sociaaldemocraat, net als Wi-
ardi Beckman en Vorrink. Nunes Vaz gold als de meest linkse van het gezel-
schap, hij was lid geweest van de Onafhankelijke Socialistische Partij (osp).
Kann rekende zich tot de Vrijzinnig Democraten, net als Warendorf.25 Hoe-
wel het linkse gehalte dus overheerste, waren daarbinnen toch ook weer ver-
schillen tussen met name de sociaaldemocratische opvattingen van Althoff,
Wiardi Beckman, Vorrink en de socialistische denkbeelden van Goedhart en
Nunes Vaz.

Het eerste en grote meningsverschil dat zich al snel voordeed, ging niet di-
rect daarover, maar speelde op de achtergrond wel degelijk mee. Goedhart
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wilde Het Parool gebruiken om daarin af te rekenen met de vooroorlogse po-
litieke verhoudingen. Volgens hem hadden die geleid tot defaitisme, met als
ultiem gevolg de verloren oorlog. In de Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen had hij
daarvoor vanaf nummer 1 de toon gezet: naast verzet tegen de bezetter moest
een vernieuwd Nederland worden opgebouwd, niet gefundeerd op de voor-
oorlogse ruïnes van een vergaan en mislukt politiek bestel.26

Vorrink was het au fond niet oneens met die kritiek, maar hij had er wel
twee bezwaren tegen. Hij was via de sdap verbonden met de vooroorlogse po-
litiek en wilde daarvan niet zomaar afstand nemen, laat staan haar afbreken.
Bovendien vond hij dat een verzetsblad zijn lezers diende te informeren over
verzetsdaden en daartoe ook moest oproepen. Afgeven op een vooroorlogse
situatie werkte averechts en in ieder geval niet motiverend om de strijd met
de bezetter aan te gaan.

Naast dit principiële verschil van inzicht liepen de opvattingen ook uiteen
over het functioneren van de regering in Londen en de informatievoorzie-
ning via Radio Oranje: Vorrink was daar genuanceerder over dan Goedhart.
En ten slotte stonden vooral Nunes Vaz en Vorrink tegenover elkaar over de
toekomst van de kolonie Nederlands-Indië: de eerste stelde onafhankelijk-
heid voorop, Vorrink vond dat een band tussen de twee rijksdelen van vitaal
belang was voor de economie in Nederland, het enige standpunt dat Goed-
hart met hem deelde.27

De voormalig sdap-voorman wist zich gesteund door Wiardi Beckman en
Althoff. Goedhart kreeg, naast de bijna vanzelfsprekende support van Nunes
Vaz, ook hulp van de twee vrijzinnig-democraten Kann en Warendorf. De
laatste koos voor de lijn Goedhart-Nunes Vaz omdat hij bang was dat Vorrink
er te veel een sdap-partijkrant van wilde maken.28 Al binnen een halfjaar
werd dit een splijtzwam binnen de redactie en om de problemen de wereld
uit te helpen werd de bijeenkomst op Oldenheem belegd. Van Heuven Goed-
hart was uitgenodigd door zijn vriend Goedhart en door gastheer Vaz Dias.
Als relatieve buitenstaander, niet belast met een partijpolitiek verleden maar
wel een journalistiek ervaringsdeskundige (en ook nog eens juridisch ge-
schoold) leek hij de perfecte bemiddelaar.29

Van het gezelschap kende hij Goedhart en Vaz Dias goed. Wiardi Beck-
man en Vorrink ontmoette hij voor het eerst op die bijeenkomst en met de
eerste sloot hij al snel vriendschap, hij bleek een jaargenoot uit zijn studietijd
te zijn.30 Warendorf herinnerde hem als de jeugdige acteur Kreoon in het
Griekse drama Antigone, in 1921 opgevoerd door het Christelijk Gymnasium
in Arnhem voor eindexamenleerlingen van alle Nederlandse gymnasia; Wa-
rendorf zelf doorliep toen het gymnasium in Amsterdam.31 De journalist Alt-
hoff kon hem niet onbekend zijn geweest uit de vooroorlogse journalistiek,
bijvoorbeeld van de Nederlandsche Journalisten Kring, Nunes Vaz kende op
zijn beurt Van Heuven Goedhart als ex-hoofdredacteur van De Telegraaf.32
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Samen met Wiardi Beckman slaagde Van Heuven Goedhart erin om de ge-
moederen tot bedaren te brengen, en vooral de hoog opgelopen spanningen
tussen Goedhart en Vorrink weg te nemen.33 Maar hij moet zelf toch geen
warm gevoel hebben overgehouden aan het gezelschap. Goedhart had hem
gevraagd omdat hij bewezen had een goed bemiddelaar te zijn in moeilijke si-
tuaties; hij herinnerde zich hoe Van Heuven Goedhart de troebelen binnen
het Comité van Waakzaamheid had opgelost.34 Maar toen was hij ad interim
voorzitter geweest en bij Het Parool speelde hij slechts een rol aan de zijlijn.

Al snel na de brainstormbijeenkomst op Oldenheem liepen de proble-
men binnen de redactie weer hoog op, want Vorrink en Goedhart bleven
strijden om de zeggenschap over het redactionele beleid van het blad. Maar
een echt dieptepunt in hun relaties ontstond toen Goedhart ontdekte dat Wi-
ardi Beckman eind 1941 voorbereidingen trof om naar Londen te gaan, op
uitnodiging van de Nederlandse regering.35 Goedhart ontplofte bijkans toen
hij van Wiardi Beckmans plannen hoorde.36 Niet alleen omdat hij zelf naar
Londen wilde, maar ook omdat hij zich bedrogen voelde: hij kreeg het be-
richt bij toeval te horen van Alblas en Van Heuven Goedhart, die al maanden
bezig waren om contact met Londen te leggen, onder meer met het oog op
een gewenst vertrek van Goedhart.

Nunes Vaz leidt Het Parool

Goedhart had voor zijn vertrek aan Van Heuven Goedhart gevraagd of die
zijn plaats bij Het Parool wilde overnemen.37 Dat had hij niet geweigerd,
maar toch nam na Goedharts arrestatie niet hij het roer over, maar Nunes
Vaz. Van Heuven Goedhart verklaarde dat het er niet van was gekomen, om-
dat hij niet direct contact kon krijgen met Nunes Vaz.38 Maar deze overtuigde
socialist negeerde het verzoek van Goedhart omdat hij niets op had met die
‘liberalerige man’ en ‘ex-Telegraaf-journalist’, zoals hij hem karakteriseer-
de.39 Zelfs als Van Heuven Goedhart nadien eens een artikel aanleverde,
stuitte dat op weerstand bij Nunes Vaz.40 Hij zou bevreesd zijn geweest om
door de ervaren oud-hoofdredacteur overheerst te worden.41

In plaats van diens kennis gebruik te maken, trok Nunes Vaz drie jonge
lieden aan, die hij kende van voor de oorlog: Cees de Groot, Jan Meijer en
Wim van Norden; kort voor Goedharts dramatisch afgelopen vertrek had hij
hen nog aan hem voorgesteld.42 De drie paarden een onderlinge vriendschap
en een gemeenschappelijke relatie met Nunes Vaz aan het ontbreken van
een gedegen journalistieke ervaring. Van Norden meende dat ze door Nunes
Vaz juist vanwege dat vermeende lichtgewichtgehalte waren benaderd. ‘Hij
heeft ons er liever bij willen hebben, omdat hij dacht, daar heb ik een makkie
aan’, eraan toevoegend: ‘Dat is hem dus tegen gevallen.’43

In ieder geval kon geen van de drie twintigers (De Groot, geboren 1913;
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Meijer, geboren 1914 en Van Norden, geboren 1917) bogen op een langduri-
ge journalistieke loopbaan. Ze deelden hun socialistische achtergrond: De
Groot was in de jaren dertig actief geweest binnen de Onafhankelijke Socia-
listische Partij en nadien de Bond van Revolutionair Socialisten (brs). Hij
had artikelen gepubliceerd in het brs-blad De Socialist en in Fundament, een
blad met een radicaal linkse inhoud.44

Jan Meijer, econoom, raakte via de Sociaal Democratische Studieclubs
(sdsc) betrokken bij het socialisme. In zijn studententijd was hij een aanhan-
ger van de beroemde hoogleraar Tinbergen en bewoog hij zich in kringen
van het sociaaldemocratische Het Vaderland, waar hij bevriend raakte met Si-
mon Carmiggelt, de dichter Jan Campert en de toneelspelers Paul Steenber-
gen en Caro van Eijk. Hij raakte geïnteresseerd in de politieke ontwikkelin-
gen in Spanje en werd voorlichter van de Spaanse ambassade in Nederland.
Later kreeg hij een baan bij de klm.45

Wim van Norden was als student economie lid geworden van socialisti-
sche bewegingen en werd plaatselijk vertegenwoordiger van Fundament en
het schrijverscollectief Links Richten. Hij had belangstelling voor de journa-
listiek en de literatuur, publiceerde een novelle en artikelen in het literaire
tijdschrift Groot Nederland, de nrc en De Telegraaf. In de jaren dertig leerde
hij Meijer kennen via de sdsc en het Anti-Fascistisch Studenten Comité. Via
hem kreeg hij in Den Haag huisvesting, nadat hij door het bombardement
van Rotterdam dakloos was geworden.46

Was de redactie van Het Parool door het vertrek van de sociaaldemocraten
al inhoudelijk verzwakt, hierna kregen Nunes Vaz en de drie nieuwkomers
ook nog eens onderling ruzie. Eerst ging het om het gebruik van de geuzen-
naam Pieter ’t Hoen, die door Nunes Vaz werd opgeëist, en door de andere
drie werd geweigerd.47 Vervolgens verzetten De Groot, Meijer en Van Norden
zich tegen de negatieve toon van de artikelen en daarna vroegen ze Nunes Vaz
zich minder anticommunistisch op te stellen.48

Om die boodschap over te brengen, schakelde het trio Warendorf in, die
als oudgediende en bovendien liberaal op enige afstand stond van deze socia -
listische kameraden. Warendorf zelf hield zich niet intensief bezig met de re-
dactionele samenstelling van Het Parool. Hij was belast met geldzaken en
functioneerde daarnaast als tipgever over nieuws met betrekking tot de jo-
denvervolgingen; hij was in die dagen werkzaam als voorlichter bij de Jood-
sche Raad.49

Overigens hadden De Groot, Meijer en Van Norden in de praktijk een re-
delijk vrije hand in de samenstelling van het blad: ze opereerden met z’n
drieën in vrijheid in Den Haag, terwijl Nunes Vaz alleen ondergedoken zat in
Wageningen.50 Redactievergaderingen werden nauwelijks gehouden.51 Het
Parool verscheen tussen februari en december 1942 slechts als maandblad,
op de maanden mei en juli na, toen het tweemaal werd uitgebracht. Toon en
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inhoud waren gericht op verzet en er werd veel aandacht besteed aan het
vooral door Warendorf aangeleverde nieuws over de jodenvervolgingen. Ook
wisten ze nieuws te achterhalen over de eerste opmars van de geallieerden en
de ontwikkelingen aan het Oostfront. Aan dat laatste ontleende de redactie,
in het bijzonder De Groot, Meijer en Van Norden, een voorzichtig optimisme
over de toekomst van Nederland na de bevrijding.52

In september 1942 verscheen in Het Parool een artikel, ‘Een Blik in het
Verleden en in de Toekomst’, waarin de auteur Pieter ’t Hoen opriep na de be-
vrijding de vooroorlogse maatschappelijke verhoudingen los te laten en de
verzetsstrijd van nu ook te benutten voor ‘een nieuwe geestesgesteldheid’.53

Dat artikel werd later toegeschreven aan Van Heuven Goedhart, maar zeer
waarschijnlijk ten onrechte. De geuzennaam Pieter ’t Hoen was voorbehou-
den aan de kernredactie en daarvan maakte Van Heuven Goedhart niet al-
leen geen deel uit, ze was voor hem in die dagen zelfs onvindbaar.54

Zelf meende hij dat hij vanaf februari-maart tot het najaar van ’42 in ‘zeer
nauw’ contact met Nunes Vaz had gestaan, die toen was ondergedoken bij
de familie P. Helderman in Wageningen.55 Maar wellicht uit piëteit met de
enige tijd daarna door de Duitsers vermoorde Nunes Vaz, verdoezelde hij
zijn herinneringen over de verwrongen houding die deze tegenover hem
had ingenomen. De oud anp-journalist was een dapper verzetsman en ook
nog eens een vervolgde jood, en vooral dat domineerde later de beeldvor-
ming.56

In werkelijkheid schreef Van Heuven Goedhart slechts heel af en toe voor
Het Parool.57 Zijn belangrijkste contacten speelden zich op een heel ander ni-
veau af: met Bosch van Rosenthal, Van Holthe tot Echten van de Grebbecom-
missie en met zijn vrienden uit zijn Utrechtse tijd: Pieter Geyl en Jan Ro-
mein en andere leden van het voormalige Comité van Waakzaamheid.58 Zijn
hart ging naar het alsmaar groeiende illegale werk, zoals het zoeken van con-
tact met de regering in Londen via verborgen zenders.59

Vanaf april 1942 was hij permanent ondergedoken en zag hij zijn gezin in
Maarsbergen nauwelijks meer.60 Hij had in die tijd enkele onderduikadres-
sen, eerst in Zeist bij Van Holthe tot Echten. Toen dat te veel opviel in Ren-
kum en in Voorst, in een buitenhuisje van Bosch van Rosenthal; de voorma-
lige Utrechtse Commissaris van de Koningin vermeed voor de veiligheid in
zijn eigen huis direct contact met Van Heuven Goedhart.61 Soms belde hij
naar huis en met zijn twee dochters hield hij contact door hun zelfverzonnen
kinderverhalen toe te sturen.62 Hij gaf in een brief aan zijn vriend Geyl toe
onder die scheiding te lijden.63

Zijn angst om gearresteerd of gegijzeld te worden was terecht. De Duit-
sers hadden ruim veertig hoofdredacteuren en dagbladdirecteuren gegij-
zeld, de meesten waren tussen mei en juli 1942 opgepakt.64 In juni van dat
jaar viel zijn vriend Vaz Dias bij het Franse Lyon – op weg naar Zwitserland –
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in handen van de Duitsers en werd een jaar later gedood.65 Vaz Dias was het
slachtoffer geworden van verraad.

Een poging van de redactie van Het Parool om een nieuwe vluchtroute
naar Engeland via Zwitserland te organiseren, bleek al vanaf het allereerste
begin in maart geïnfiltreerd door een voormalige illegale werker, J.F.M. van
Poppel.66 De rechtstreekse overtocht vanaf de Nederlandse kust naar Enge-
land was onmogelijk geworden na het verbod van de Duitsers in april 1942
om nog de stranden te betreden.67

Vaz Dias liep op de eerste reis van de organisatie, waarin met name Meijer
een belangrijke rol speelde, in de val. Onkundig van de rol van Van Poppel
bouwde de Parool-redacteur samen met hem een nieuwe verbindingsroute
naar Frankrijk op. Door dit verraad werd Van Norden op 17 oktober in zijn
huis in Den Haag gearresteerd. Meijer wilde daarop vluchten, maar werd op
19 oktober bij de grensovergang met België uit de trein gehaald. De joodse
Nunes Vaz werd op 27 oktober op zijn onderduikadres gearresteerd en werd
medio maart 1943 door de Duitsers geëxecuteerd.68

Van Heuven Goedhart bij Het Parool

Door de arrestatiegolf was de redactie van Het Parool vrijwel weggevaagd: al-
leen De Groot, alias Maarten van der Velde, opereerde nog vanuit een onder-
duikadres in Den Haag.69 Hij had hulp gekregen van Carmiggelt, een jonge
journalist en vriend van Meijer en Van Norden.70 Ook bij de verspreiders en
drukkers waren klappen gevallen, daar waren alleen Jan Stallinga en Jaap
Lambeck nog over. Van de oorspronkelijke redactie zat Goedhart gevangen in
Vught, in afwachting van de voltrekking van een doodvonnis dat in april was
uitgesproken.71 Vorrink was in maart uit de redactie gestapt, nadat het al
maanden slepende conflict over de redactionele lijn met Nunes Vaz tot een
uitbarsting was gekomen.72 Althoff was op 22 mei door de Duitsers gearres-
teerd en zou ruim een jaar later worden geëxecuteerd.73 Wiardi Beckman was
na zijn arrestatie op het Scheveningse strand opgesloten in Kamp Amers-
foort. Hij zou in maart 1945 in een Duits concentratiekamp overlijden.74

Warendorf liep nog wel vrij rond, hij was na de arrestatie van Nunes Vaz
gevlucht naar Parijs en wist uiteindelijk naar Londen te ontkomen.75 Op weg
naar Parijs schreef hij vanuit Maastricht aan Jan Stallinga een brief waarin
hij hem vroeg contact te zoeken met Van Heuven Goedhart. Die zou, als de
nood aan de man kwam, om hulp gevraagd kunnen worden.76

Stallinga was de spil in de distributie van Het Parool en als voormalige kan-
toorbediende bij De Arbeiderspers en oud-ajc’er in mei 1941 door Althoff bij
Het Parool gehaald.77 Na veel zoeken slaagde hij erin Van Heuven Goedhart
en het enig overgebleven redactielid De Groot in november 1942 in een
kroegje in Utrecht met elkaar in contact te brengen.78 Daarvoor had hij een
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andere verspreider ingeschakeld, Henk Pelser, die medicijnen studeerde in
Amsterdam.

De student wist Van Heuven Goedhart via Bosch van Rosenthal te trace-
ren en sprak hem op diens onderduikadres aan de Amsterdamse Leidse-
gracht. Op zijn vraag of hij Het Parool wilde voortzetten, antwoordde deze di-
rect en onomwonden: ‘Ja, dat is geen probleem.’79 De taakverdeling tussen
De Groot en Van Heuven Goedhart was snel gemaakt: vanaf december 1942
werd Van Heuven Goedhart eindredacteur, vooral over zichzelf want De
Groot nam de organisatie van druk en verspreiding op zich.80

Tussen de twee Parool-redacteuren ontstond een hechte band. ‘Omdat ik
minstens zoo eigenwijs ben als hij, had Kees tegen de samenwerking wel wat
opgezien. […] Wij zijn het, gelukkig, niet altijd eens geweest. Maar wij wer-
den het altijd eens,’ schreef Van Heuven Goedhart in een in memoriam voor
De Groot. De Groot zou kort voor de bevrijding op 8 maart 1945 worden ge-
fusilleerd.81 Hij eerde zijn vriend zijn leven lang met een portret op zijn privé -
bureau.82

De functie van eindredacteur was niet zonder betekenis en status: hij on-
dertekende de belangrijkste stukken met het pseudoniem Pieter ’t Hoen.
Daarmee was Goedhart ooit begonnen en het was inmiddels tot de collectie-
ve geuzennaam van de krant uitgegroeid.83 Warendorf vertelde dat Van Heu-
ven Goedhart de auteur achter Pieter ’t Hoen werd nadat Nunes Vaz door de
Duitsers was opgepakt.84

Het Parool kwam met de komst van Van Heuven Goedhart weer op twee
benen te staan. Maar niet alleen de krant werd als het ware herboren, dat ge-
voel had de nieuwe eindredacteur zelf ook. Na zijn vertrek bij de Grebbecom-
missie eind 1941, had hij een camouflagebaantje bij de Prijsbeheersing ver-
vuld, waarmee hij ook in zijn eigen levensonderhoud voorzag.85 Zijn gezin in
Maarsbergen werd in die dagen ondersteund met bonnen van het verzet en
met geld van de familie Hauan.86 Voor een huishouden dat voor de oorlog ge-
wend was te leven van een jaarsalaris van ruim tienduizend gulden was het
een enorme achteruitgang.87

Dat bleek ook uit het beklag dat Van Heuven Goedhart over de levensom-
standigheden deed in een brief aan zijn vriend Geyl, die zelf geïnterneerd
was in het gijzelaarskamp Sint Michielsgestel. ‘Hij [de voedselsituatie] is be-
paald slecht en in verontrustend, of bemoedigend tempo wordt hij slechter.
Van pogingen om dat te verbloemen wordt meer en meer afgezien. Instede
daarvan presenteert men ons wissels op een paradijsachtige toekomst. De
boeren hebben het ongelooflijk slecht. De arbeiders ook, want hun loon blijft
gelijk, de loonbelasting is pas verhoogd en ondanks de prijsbeheersching
loopen de prijzen op. Wat dunkt je van f. 65,– voor een versche kreeft, f. 9,50
voor één moot zalm, f. 2,50 voor één pond tong, f. 0,40 voor een schoenveter,
f. 80,– voor een surrogaat regenjas?’88
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Zijn nieuwe baantje had hem kennelijk wel wat extra kennis opgeleverd,
zelfs waar het luxe producten als kreeft en zalm betrof. Die Prijsbeheersing
was in januari 1941 door de bezetter ingesteld om te voorkomen dat door de
tekorten de prijzen te veel zouden stijgen en om zwarte handel tegen te
gaan.89 In de praktijk werkte het systeem nauwelijks, omdat moeilijk vast te
stellen viel wat een gemiddelde en geaccepteerde prijs was en de controle bo-
vendien te wensen overliet. Die taak was in handen van zo’n 650 medewer-
kers. Zij namen hun werk niet allemaal even serieus, al was het maar omdat
de baan eigenlijk een heel andere bedoeling had, zoals in het geval van Van
Heuven Goedhart. Ook voor hem was het een even zinloze als ongemakkelij-
ke tijdsbesteding, omdat de Prijsbeheersing onder leiding stond van de
nsb’er mr. H.C. Schokker.

Het Parool uit zijn isolement

Van Heuven Goedhart trof bij zijn aantreden bij Het Parool een organisatie
aan die bijna vanaf de grond weer moest worden opgebouwd. Dat kwam niet
alleen door de ontmanteling van de organisatie in oktober, maar ook door de
gebrekkige en conflictueuze manier waarop de redactie in de daaraan vooraf-
gaande maanden had gefunctioneerd. Vanaf het eerste nummer waarop hij
zijn stempel drukte, Het Parool van 12 december 1942, was hij in zijn journa-
listieke element.

Zoals hij eerder bij zijn entree in de hoofdredactie van De Telegraaf en na-
dien bij het Utrechtsch Nieuwsblad had bewezen, zette hij de krant naar zijn
hand en het resultaat was een professioneel gemaakt en aantrekkelijk lezend
blad. Er kwam een nieuwsrubriek op de achterpagina, ‘Nieuws in een Note-
dop’, die het wat oubollige ‘Van het Binnlandsch Front’ in opmaak en stijl
verving. Koppen werden groter gezet, de krant kreeg een journalistieker en
professioneler aanzien.

Het Parool kwam met een extra bijlage uit naar aanleiding van de April-
meistakingen in 1943, en een dubbeldik nummer in juli, in de veronderstel-
ling dat de bevrijding niet lang meer op zich zou laten wachten: Churchill
had immers op 30 juni aangekondigd dat de geallieerde invasie ‘voor de
herfstbladeren vallen’ zou beginnen.90 Er was ruimte voor cultuur: het ge-
dicht ‘Het lied der achttien doden’ van Jan Campert werd op 10 februari ge-
publiceerd, een maand na diens overlijden in het concentratiekamp Neuen-
gamme. Op 5 april verscheen het gedicht ‘De wuivende’ van Anton van
Duinkerken, die in het gijzelaarskamp Sint Michielsgestel had vastgeze-
ten.91 De historicus Jan Romein werd vaste medewerker en schreef beschou-
wingen over de veranderende positie van de Sovjet-Unie.92

Van Heuven Goedhart haalde Het Parool uit het isolement waarin het de
afgelopen jaren had verkeerd: het kleine, wat in zichzelf gekeerde links-
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 so cialistische groepje waarvan de leden vrijwel voortdurend in conflict wa-
ren met elkaar en de rest van de wereld. Zoals Van Norden het formuleerde:
‘Een blad van een beperkte kring van intellectuelen, die met het “oude” socia -
lisme ontevreden waren en die door rationalistische discussies een nieuw
wereldbeeld en een nieuwe “theorie” moesten opbouwen.’93

Nee, de nieuwe eindredacteur had een veel bredere umwelt dankzij zijn
uitgebreide netwerk van contacten. Bovendien werd hij niet gehinderd door
de restanten van vooroorlogse partijtwisten en ideologische schisma’s. Voor
hem waren zijn vriendschappen essentieel voor zijn werk en vice versa,
‘waardoor Het Parool grotere volksmassa’s kon inspireren dan anders moge-
lijk was geweest’.94 Voor de oorlog had hij dat al bewezen bij het Utrechtsch
Nieuwsblad, dat zich daardoor in enkele jaren tijd tot de leading paper in de
stad had ontwikkeld.

Het gemak waarmee hij nieuwe vrienden en contacten maakte, had aller-
minst onder de bezetting geleden. Sterker nog, juist door het werk in het ver-
zet had hij een nieuw sociaal netwerk aangeboord. Daarvan profiteerde Het
Parool, zoals hij op zijn beurt weer van zijn nieuwe werkkring gebruikmaak-
te voor zijn andere illegale activiteiten. Warendorf had grote waardering voor
zijn generatiegenoot (hij was een jaartje jonger): ‘Hij was typisch een man,
die opgewassen was tegen deze tijd, waarin alles op losse schroeven stond en
er geen gevestigde machten meer waren.’ Hij gaf hem een eigen geuzen-
naam: ‘Van Haver tot Gort’.95

Daarom verschilde Het Parool vanaf december 1942 zo sterk met de krant
van voor die datum. Waar dit bijvoorbeeld eerst met de rug naar andere ver-
zetsbladen stond, werd dat nu honderdtachtig graden gekeerd. Er werd naar
hartenlust geciteerd uit het studentenverzetsblad De Geus, uit De Waarheid,
Trouw en vooral Vrij Nederland. Van Heuven Goedhart sloot al snel een hech-
te vriendschap met de hoofdredacteur van vn, Henk van Randwijk.96 Beiden
deelden eenzelfde vrijzinnige christelijke levensovertuiging waarvoor ze in-
spiratie vonden bij de Zwitserse theoloog Karl Barth, de man die het gewaagd
had in verzet te komen tegen Hitlers machtsgreep op de Duitse protestantse
kerk.97

Van Randwijk, onderwijzer en romanschrijver van origine, was acht jaar
jonger dan Van Heuven Goedhart. Hij was kort na de zomer van 1941 betrok-
ken geraakt bij het een jaar daarvoor opgerichte Vrij Nederland. Met de op-
richting had hij niets van doen gehad, dat was het werk geweest van de tech-
nici Frans Hofker en Jan van der Neut, later geholpen door Arie van Namen,
Wim Speelman en Cees Troost.98 Wat deze groep deelde was hun protes-
tants-christelijke achtergrond en de behuizing in de Eben Haëzerschool aan
de Bloemstraat in de Amsterdamse Jordaan. Van Randwijk was daar hoofd-
onderwijzer en hier vond Vrij Nederland zijn eerste vaste stek.

Vermoedelijk ontmoetten de twee journalistieke leiders elkaar voor het
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eerst in december 1942, toen ze beiden met dezelfde problemen worstelden.
Het Parool had een arrestatiegolf op het nippertje overleefd en moest weer
worden opgebouwd. Vrij Nederland was in die periode precies hetzelfde over-
komen. Verspreiders en redacteuren waren opgepakt en Van Randwijk was
als een van de weinigen de dans ontsprongen.99 Op zoek naar nieuw en voor-
al betrouwbaar talent kreeg hij contact met Jaap Cramer. De directeur van het
Drentse Opbouwwerk zegde medewerking aan Vrij Nederland toe, vooral
omdat zijn vriend Nico Stufkens, docent theologie bij de Christelijke School
voor Maatschappelijk Werk, daarop had aangedrongen; later zou de Grebbe-
commissie vaak in die school vergaderen over haar verzetsactiviteiten.

Cramer kende Van Heuven Goedhart via de Grebbecommissie. Hij bracht
Van Randwijk met hem in contact, omdat hij dacht dat die twee wel veel aan
elkaar zouden hebben in deze moeilijke dagen, een vermoeden dat terecht
bleek. Van Randwijk en Van Heuven Goedhart spraken elkaar nadien regel-
matig in de kosterij van de Koepelkerk aan het Amsterdamse Leidsebosje en
later op twee naburige adressen aan de Reguliersgracht.100 Daar was Het Pa-
rool sinds enige tijd gevestigd, uit veiligheidsoverwegingen werd onder meer
de Haagse vestiging ook in Amsterdam opgenomen.101

De contacten strekten zich uit tot over de Noordzee, met het in Londen
verschijnende Vrij Nederland. Dat kwam niet alleen doordat de illegale pers
in de loop van 1942 eindelijk in Londen beschikbaar kwam.102 Het had vooral
te maken met de vriendschap tussen Van Heuven Goedhart en Van Blanken-
stein, die in Londen hoofdredacteur van vn was geworden. Het Londense
blad citeerde met regelmaat en graagte uit Het Parool, waardoor het aanzien
van deze illegale krant in regeringskringen steeg.103

Dat leidde begin 1943 tot een eervol verzoek. Via de Amsterdamse student
en Parool-koerier Pelser, die een verbindingsroute tussen Zwitserland en het
bezette gebied had ontdekt, bereikte Van Heuven Goedhart het bericht dat de
regering in Londen hem graag als de nieuwe leider van Radio Oranje wilde
hebben.104 Het aanbod om leider van Radio Oranje te worden was opmerke-
lijk, omdat de zender na de fusie met de zeeliedenomroep De Brandaris eind
1942 net een nieuwe hoofdredacteur had gekregen, in de persoon van Henk
van den Broek.105

Minstens zo opmerkelijk was dat de opdracht die Pelser via Zwitserland
uit Londen had gekregen nogal tweeslachtig werd gebracht. Pelser had na-
melijk eerst de oud-hoofdredacteur D.J. von Balluseck van het Algemeen
Handelsblad moeten polsen. Die zat echter in het gijzelaarskamp in Vught en
bleek onbereikbaar.

Daarop was Van Heuven Goedhart de tweede keus; hij werd medio fe-
bruari benaderd. Volgens Pelser vond de regering hem geschikter maar ze
wou niet dat ‘het Verzet van een van zijn belangrijkste voormannen beroofd
werd’.106 Van Heuven Goedhart reageerde kort: ‘Willen ze mij? Of willen ze
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Von Balluseck? Als hij de eerste keus is, respecteer ik dat en is voor mij de
zaak af. Als ze liever mij willen, dan moeten ze mij vragen en niemand an-
ders! Hun beleid moet volstrekt helder zijn.’107 Het antwoord zou Londen
nooit bereiken, want Pelser werd voor zijn terugkeer naar Zwitserland op 
3 april gearresteerd in Amsterdam.108

Van Heuven Goedhart zat er niet zo mee: een leven in het vrije Londen
mocht dan een aantrekkelijk vooruitzicht zijn geweest, vooralsnog was hij
heel gelukkig met zijn journalistieke positie bij Het Parool en zijn alsmaar
uitdijende vriendenkring in bezet Nederland. Veel contacten kwamen voort
uit zijn remonstrantse omgeving, zijn vooroorlogse relaties of juist de com-
binaties daarvan.

Stufkens bijvoorbeeld, die Cramer bij vn wist te halen, was bevriend met
de zendingsarts Johannes Verdoorn. Verdoorn was al sinds zijn gymnasium-
tijd in Arnhem de boezemvriend van Van Heuven Goedhart. Ze hadden sa-
men gedroomd om na hun studies naar Nederlands-Indië te gaan, maar uit-
eindelijk was alleen Verdoorn dat gelukt en vertrokken als zendingsarts.
Door een ongelukkig toeval was hij echter tijdens zijn verlof in mei 1940 ge-
strand in Nederland.109 Om er het beste van te maken had hij in bezet gebied
zijn werk voor de Indonesische studentenbeweging Perhimpunan Indone-
sia voortgezet, waarmee hij al voor de oorlog in de kolonie in contact was ge-
komen.

In Nederland ontmoette hij bij Perhimpunan Indonesia Stufkens, die net
als hij betrokken was bij de Indonesische Christen Jongeren. Ook Stufkens’
vriend Slotemaker de Bruïne was bij deze beweging aangesloten, waarvan de
leden in de beginjaren van Het Parool hadden geholpen bij het stencilen.110

Via Verdoorn was dan ook makkelijk het contact gelegd met Van Heuven
Goedhart zodat hij in Het Parool voor de Indonesische zaak kon pleiten. Hij
had in zijn studententijd en ook later in het Utrechtsch Nieuwsblad van zijn
hart geen moordkuil gemaakt waar het de toekomstige zelfstandigheid van
de overzeese kolonie betrof. En zowel Stufkens als Slotemaker de Bruïne zou
zich later inzetten voor de illegale verbindingsroute de Zwitserse Weg, via
Genève naar Londen en vice versa.111 Deze route werd vooral van belang voor
de activiteiten van de Grebbecommissie, met de vroegere Utrechtse Com-
missaris van de Koningin Bosch van Rosenthal als spil en Van Heuven Goed-
hart als diens rechterhand.

Professionalisering van de krant

Onder de (niet officiële) leiding van de laatste groeide Het Parool uit boven
het niveau van het verzetspamflet: het werd een gewaardeerde bron van
waardevolle informatie met een oplage die steeg van 6000 in 1942 tot zo’n
60.000 in 1944.112 Dat vereiste een omvangrijke organisatie. Redactie, ver-
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spreiders, drukkers en zetters, in totaal waren in de loop van 1943 zo’n drie-
duizend mensen bij de krant betrokken.113 Voor de redactieleden was het een
fulltime job en in de loop van 1944 gold dat zelfs voor 72 medewerkers.114

Het Parool werd professioneel georganiseerd en had een uitgebreid net-
werk van drukkerijen, distributiecentra en informatiebronnen door het hele
land. Een van de nieuwe initiatieven was de uitgave van de Nieuwsbrieven uit
Engeland, waarin het voornaamste nieuws van Radio Oranje stond. De Pa-
rool-redactie begon vanaf juli 1943 om haar lezers van meer complete infor-
matie te voorzien. Daaraan was na de verplichte inlevering van radiotoestel-
len sinds mei 1943 dringend behoefte. Later werd de rubriekstitel gewijzigd
in Buitenlandsch overzicht van Het Parool.115

Om dat allemaal te kunnen bekostigen, beschikte de krant over een ruime
financiële steun. Van Heuven Goedhart zelf bestierde tot aan zijn vertrek
naar Engeland in 1944 de financiële administratie.116 Hij riep in Het Parool
bij herhaling op om geen kleine bedragen mee te geven aan de verspreiders,
maar grotere bedragen ineen. Het innen van geld was immers niet zonder ri-
sico vanwege het directe contact tussen verspreider en ontvanger, en hoe
minder vaak dat gebeurde, hoe beter het was. Behalve van de lezers kwam er
geld van grote donateurs, waaronder Philips in Eindhoven.

Waar andere illegale bladen vaak steun ontvingen van het Nationale
Steunfonds kon Het Parool lange tijd zonder. Dat veranderde pas toen na de
bevrijding van het zuiden van Nederland de financiële bijdragen uit Eindho-
ven wegvielen.117 Het Nationale Steunfonds kreeg zijn geld uit giften en le-
ningen van particulieren en bedrijven aan de Nederlandse regering. In de pe-
riode september 1944 tot aan de bevrijding ontving Het Parool in totaal
120.000 gulden uit dat fonds. Daarmee was het de op één na grootste ont-
vanger, na Vrij Nederland, dat het dubbele had gekregen.118

De sociaalliberale en vrijzinnig protestantse gedachten die Van Heuven
Goedhart met zich meenam naar Het Parool verschilden wezenlijk van de
linkse omgeving waarin deze krant was opgericht. En met de erfenis van de
inmiddels verdwenen sociaaldemocratische pioniers had hij evenmin affini-
teit.119 Zo werd dat ook ervaren door de rest van de redactie. Na hun vrijlating
in maart 1943 werden Meijer en Van Norden geconfronteerd met wat ze
noemden ‘iemand die stamde uit het “burgerlijk”-democratische kamp, die
geleid werd door een “klassieke” traditionele moraal en die bovendien een
impulsief, geëmotioneerd en zelfs sentimenteel mens was, een nieuw, een
ander element’.120

Dat was dan ook de reden dat Meijer en Van Norden hem de maat namen.
Was Het Parool bij hem werkelijk wel in goede handen zoals hun vriend De
Groot beweerde?121 Bovendien, zelf waren ze indertijd voor hun aanstelling
immers ook door Goedhart behoorlijk onder handen genomen en ge-
keurd.122 Hun beeldvorming van Van Heuven Goedhart was ook nog eens ge-
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kleurd door wat Nunes Vaz van hem had geschilderd, die deze ‘Telegraaf-
man’ juist buiten Het Parool had gehouden. En nu zat deze meneer nota
bene op de stoel van eindredacteur.

Het betreffende gesprek vond plaats in het atelier van een vriend aan de
Haagse Mijtenstraat, overigens pas drie maanden na hun vertrek uit de ge-
vangenis. Van Norden herinnerde zich dat De Groot op een ochtend ‘een me-
neer, een hele lange man, bijna twee meter hoog en een beetje kalend hoofd,
en een deftige, een beetje fluwelig aandoende zwarte jas’ introduceerde. Na
enkele uren was het pleit beslecht: de zo’n vijftien jaar oudere Van Heuven
Goedhart had de goedkeuring van de beide studenten (Meijer was net en Van
Norden nog niet afgestudeerd).123

Veel anders had het ook niet kunnen lopen: Van Heuven Goedhart had
sinds die ontmoeting al zo’n tien nummers geproduceerd. Later gaf Van
Norden toe dat het juist aan diens inbreng te danken was geweest dat de
krant zich had weten te ontworstelen aan de ‘socialistische “elite”-groep’. De
nieuwe eindredacteur gaf het blad de gewenste draai en verbreding.124 On-
derling bleven Meijer en Van Norden overigens studentikoze types, die de
grote leermeester graag sarden. ‘Van Heuven Goedhart hebben we dikwijls
tot in de ziel gekwetst. Als wij dan bijvoorbeeld zeiden dat Hitler toch een aar-
dige man was. Ja dat kon hem eenvoudig niet door het oor komen. Dan zag je
hem ineenkrimpen.’125

In het eerste artikel ‘Over den komende vrede’ dat Van Heuven Goedhart
schreef onder de naam Pieter ’t Hoen, schetste hij zijn visie op de wereld na
de Duitse nederlaag.126 Gerechtigheid en wijsheid waren de sleutelwoorden
om een naoorlogs Duitsland tegemoet te treden. Overheerste in het septem-
bernummer van Het Parool nog de toon van Nunes Vaz om rancune en re-
vanche, Van Heuven Goedhart zag het anders: ‘Democratie roept niet om
wraak, wel om gerechtigheid en kracht… getemperd door wijsheid. Slechts
een democratische geest, die de grootheid bezit, noodig om Duitschland na-
dat het de straffe hand der gerechtigheid heeft gevoeld, de helpende hand der
wijsheid toe te steken, zal zulk een vrede kunnen dragen.’

Duitsland, met zeventig miljoen inwoners, moest worden opgenomen in
een nieuw, vreedzaam Europa. ‘Een nieuw superorgaan zal er in Europa
moeten worden gevormd,’ aldus Pieter ’t Hoen, ‘een Europeesch Directori-
um of een Europeesche Federatie, die de machtsmiddelen bezit om zijn wil
door te zetten en aan de nationale eenheden op te leggen.’ Dit pleidooi avant
la date voor een Europese Unie was niet nieuw. Hij had er eerder over ge-
schreven, als hoofdredacteur van het Utrechtsch Nieuwsblad. Het paste in zijn
diep gewortelde opvattingen over het belang van een Volkerenbond en Euro-
pese samenwerking, juist met het oog op de vrede.127

Op 5 maart 1943 ging hij daarop nogmaals in. In ‘Wat onze zwakheid was!’
analyseerde hij dat het krampachtig vasthouden aan neutraliteit had geleid
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tot ‘politieke autarkie en particularisme’ en het gebrek aan solidariteit met de
rest van Europa in de hand had gewerkt. Toegegeven, zo merkte ’t Hoen op,
Europa had zelf ook weinig te bieden gehad. ‘Nu we die ervaringen rijker
zijn, kan juist op dat vlak gewonnen worden. Het betekent inleveren van wat
soevereiniteit voor meer solidariteit.’

Het artikel was om meer dan die reden alleen een proeve van zelfkritiek.
Hij hield ook zichzelf tegen het licht door in een hartstochtelijk pleidooi de
Sovjet-Unie niet langer te verketteren. Dat had hij tot voor kort zelf gedaan;
als voorzitter van het Comité van Waakzaamheid had hij in 1939 de deur voor
de communisten in dit gezelschap gesloten. ‘Onze beoordeling van de Sovjet
Unie was daarom radicaal fout en het doet werkelijk eenigszins belachelijk
aan dat wij ondanks onze uitgebreide handel met Rusland geen diplomatie-
ke betrekkingen onderhielden, vooral daar wij ten opzichte van het evenmin
het Christendom welgezinde nationaal-socialistische Duitschland zoo’n
pijnlijke neutraliteit betrachtten.’

De veranderde internationale politieke verhoudingen – de Sovjet-Unie
vocht sinds 1941 tegen de Duitsers en was een bondgenoot van de geallieer-
den – hadden hem tot nieuwe inzichten gebracht. En daarbij zal de inbreng
van zijn vriend en Parool-medewerker Romein en de links georiënteerde re-
dactieleden De Groot, Meijer en Van Norden ook een rol hebben gespeeld.

Hun invloed was tevens aanwijsbaar in het door Pieter ’t Hoen onderteken-
de stuk ‘Om de nieuwe vrijheid’, waarin het verenigd Europa als thema terug-
keerde.128 Van Heuven Goedhart verbond hier een nieuw verenigd en demo-
cratisch Europa met de begrippen gelijkwaardigheid en gelijkheid. In vrijheid
leven betekende niet alleen de vrijheid zonder bezetter, het vroeg ook om een
andere economische orde: ‘Twee termen zijn het die de toekomst der Vrijheid
zullen hebben te bepalen en uitkomst zullen moeten brengen uit den inner-
lijken nood, waarin het kapitalisme zienderoogen is vastgeloopen: Ordening
is de eene. Zeggenschap is de andere. Het gaat er niet om wie bezit, het gaat
erom wie beheert.’

In zijn visie op een toekomstig verenigd Europa, en de plaats van Duits-
land daarin, was Van Heuven Goedhart baanbrekend, althans voor Het Pa-
rool en voor de verzetspers als geheel. Maar in wezen weken zijn artikelen
niet af van wat hij voor de oorlog in het Utrechtsch Nieuwsblad had betoogd.
En stond die opvatting toen nog mijlenver af van de neutraliteitspolitiek
waaraan de Nederlandse regering in die dagen vasthield, nu besefte ook pre-
mier Gerbrandy dat de vooroorlogse neutraliteit negatief had uitgepakt.

In maart 1943 hield hij in Londen een redevoering waarin Nederland zich
voor het eerst openlijk afkeerde van het verleden.129 ‘De groote staten [Ger-
brandy doelde op de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk] zorgen voor
het “realisme”, de kleine moeten het idealisme voorstaan. Landen als de
Scandinavische, Zwitserland, België, Nederland, die geen imperialistische
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politiek voerden, hebben de heilige plicht hun sterke humanistische-demo-
cratische traditie te laten gelden bij de komende vrede.’ De kleine landen
hadden altijd al een vreedzaam Europa voor ogen, zo betoogde Gerbrandy,
en moesten daarin dus ook nu vooropgaan.

Het Parool was met de woorden van de premier uiteraard ingenomen. De
blik op het Westen in plaats van op de eigen navel was een goede stap voor-
waarts. Alleen hoorde bij die nieuwe wereldoriëntatie ook nog de Sovjet-
Unie. Voor de rest zag de krant slechts de bevestiging van een richting die zij-
zelf al ruim een halfjaar eerder was ingeslagen.130

Pleidooi voor een onafhankelijk Indonesië

Een tweede breuk met het vooroorlogse Nederland, die zich zowel in Het Pa-
rool als in de regering in Londen aftekende, betrof de koloniale politiek. Nu
was het echter koningin Wilhelmina die de toon zette. Een jaar na de bezet-
ting pleitte zij voor Radio Oranje voor ‘aanpassing van de structuur van de
overzeesche gebieden’, een rede die Frans Goedhart op 27 december 1941 in
Het Parool ‘bemoedigend’ had genoemd. Hij was tevreden omdat het een
wijziging aankondigde van het vooroorlogse kolonialisme.131

Na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in maart 1942, werd de toe-
komst van de kolonie weer een thema van een radiotoespraak van de konin-
gin. Op 6 december 1942 sprak ze voor Radio Oranje voor het eerst over het
begrip ‘Indonesië’, dat na de oorlog in een rijksverband met Nederland zou
moeten verdergaan. Hoe dat verder geregeld werd, moest in een rijksconfe-
rentie besproken worden, waaraan naast Nederland en Indonesië ook Suri-
name en Curaçao zouden deelnemen.132

Haar toespraak was beïnvloed door luitenant-gouverneur-generaal Van
Mook, die na de bezetting van Nederlands-Indië in maart 1942 naar Londen
was gereisd en in mei van dat jaar ook tot minister van Koloniën was be-
noemd. Van Mook was in Indië geboren, hij was een van de oprichters ge-
weest van de progressieve beweging De Stuw waarin gestudeerd werd op een
Indonesië dat losser stond van Nederland. Maar hij kon zich niet voorstellen
dat Nederland daar nooit meer een rol zou spelen.133

Het Parool reageerde pas in mei 1943 op de toespraak, vermoedelijk bij
monde van Van Heuven Goedhart. Van alle redactieleden had hij de meest
directe contacten met de Indonesische gemeenschap in bezet Nederland:
dankzij zijn jeugdvriend Verdoorn, hun inmiddels gezamenlijke kennis
Stufkens en via hem vermoedelijk ook Slotemaker de Bruïne. Zijn harts-
vriendin Mia van Meurs was voor de oorlog zeer actief geweest in de studen-
tenbeweging Perhimpunan Indonesia en had daarmee ook nu nog stevige
banden. Op zijn beurt beïnvloedde hij zijn vriend en collega Van Randwijk,
die deels dezelfde contacten had.134
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Verdoorn, Stufkens en Slotemaker de Bruïne introduceerden de Parool-
eindredacteur in de kringen van het Indonesisch verzet, dat opereerde onder
de dekmantel van de door de Duitsers toegestane Indonesische Christen
Jongeren.135 Hij ontmoette er vooraanstaande verzetsmensen onder wie de
Javaanse edelman Raden Mas Setyadjit Sugondo – een goede vriend van Ver-
doorn –, de studentenleider Elly Setyadjit en enkele voormalige Parool-sten-
cilaars.136

In het in mei 1943 gepubliceerde artikel ‘Dominion Indonesië’ schreef
Van Heuven Goedhart dat een ‘Nederlandsche Gemeenbest van Naties’ met
Indonesië (de laatste met zelfbestuur, geen zelfstandigheid, laat staan onaf-
hankelijkheid) een logische stap zou zijn als Nederland het democratische
principe van gelijkwaardigheid recht wilde doen. Gelijkwaardigheid van In-
donesiërs aan Europeanen, zowel op politiek als op economisch vlak, zo
pleitte de auteur. Dat paste in de ideeën die hij al sinds zijn Leidse studenten-
tijd met zich meedroeg, toen als voorzitter van het Indonesisch Verbond voor
Studeerenden. ‘Indonesië zal niet als kolonie, maar als een soort Dominion
uit deze oorlog weder te voorschijn komen.’137

Ruim een halfjaar later, op 30 oktober, was Indonesië weer een artikel
waard, van iets andere strekking en prominent op de voorpagina: ‘Na onze
bevrijding die van Indonesië’. Het verhaal, ondertekend door Pieter ’t Hoen,
was vermoedelijk van de hand van de drie maanden daarvoor ontsnapte
Frans Goedhart. Het was niettemin onmiskenbaar ook beïnvloed door de In-
donesische achterban van Van Heuven Goedhart. Een week later zou deze
groep bijeenkomen om te praten over de toekomstige status van Indonesië
en de publicatie in Het Parool was daarvan een opmaat.138 De uiteindelijke
publicatie was een compromis van wekenlang uitvoerig overleg geweest.139

Van de ‘dominionstatus’ werd nu wat afstand genomen. Indonesië heette
een verzamelnaam te zijn van eilanden ‘zèèr uiteenlopend in cultureel en
economisch peil’. Als daaraan op basis van gelijkwaardigheid tegemoet kon
worden gekomen binnen een rijksverband, was dat een ruim gebaar van Ne-
derland en had de Indonesische bevolking haar zin.

Wel werd begrip getoond voor de verzetshouding in Indonesië zelf, die
niet tegen de Japanners was, zoals men in Nederland misschien veronder-
stelde, maar tegen Nederland. ‘De blanke is van zijn voetstuk als machtheb-
ber gevallen en het besef daarvan is via de Japansche bezetting en propagan-
da sterk tot de bevolking doorgedrongen. Tussen het heden en verleden ligt
de kloof van de Japansche overheersching. Pro-Japansch is de Indonesische
bevolking, afgezien van een klein groepje, niet, maar pro-Nederlandsch zijn
ook maar zekere groepen.’140
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Dagelijks leven

De grote thema’s van Europa en Indonesië tilden Het Parool uit boven de waan
van de dag. De lezers werd een toekomst geschetst van vrede, gelijkwaardig-
heid, samenwerking en democratische rechten. De grauwe, drukkende en bij
vlagen gruwelijke werkelijkheid van alledag was daarmee natuurlijk niet ver-
geten. Integendeel, juist in Het Parool werd zo uitvoerig en precies mogelijk
aandacht besteed aan de gevolgen van de bezetting, de manier waarop het ver-
zet daartegenin ging en wat er van de bevolking werd verwacht.

De greep van de Duitse bezetter op Nederland was sinds juli 1942 onbuig-
zamer en wreder geworden. De razzia’s tegen joden kwamen op gang; met
duizenden werden zij opgepakt in hun huizen en op straat, en in treinen
naar de concentratiekampen Amersfoort, Vught en Westerbork vervoerd;
uiteindelijk zouden er tot september 1944 ruim 107.000 worden wegge-
haald, bijna 80 procent van de totale in Nederland wonende joodse bevol-
king.141 De meesten stierven in concentratiekampen in Polen. Het Parool pu-
bliceerde op 10 mei 1943 uitgebreid over de gruwelen die hun daar te
wachten stonden. Over gaskamers en massale vernietiging was aanvankelijk
niets bekend, maar toen dat nieuws doordrong was Het Parool de eerste ver-
zetskrant die tot in detail berichtte wat zich in die gaskamers afspeelde.142

Andere Nederlanders werden opgeroepen voor de Arbeitseinsatz in Duits-
land. Was eerst alleen sprake van werklozen die naar Duitsland werden ge-
zonden, na het voorjaar van 1942 trof die arbeidsinzet ook gerichte groepen
werknemers: de metaalindustrie verloor 20.000 werknemers, de textiel-,
leer- en voedingsmiddelenindustrie 38.000 mensen en nadien werd vooral
geworven onder zogenoemde jaargroepen: mannen tussen 20 en 30 jaar. De
Nederlandse ambtelijke top werkte daaraan zonder veel scrupules mee.143

De Duitsers hadden hun greep op de Nederlandse samenleving en het
openbare bestuur al vanaf het begin van de bezetting versterkt door het ver-
bod op gemeenteraden en de oprichting van verplichte beroepsgilden zoals
de Artsenkamer en de Kultuurkamer. Er was een avondklok en een verduis-
teringsplicht, een identificatieplicht, en nog een hele reeks en toenemend
aantal andere verboden: van de padvinderij, van de politieke partijen, van het
luisteren naar andere radiozenders dan die van de Duitsers.

De repressie had een averechts effect op het verzet, dat steeds grimmiger
werd, wat weer leidde tot nog meer repressie en dat tot nog meer verzet. Na
de invoering van de doodstraf in maart 1941 waren tot eind 1942 al 258 dood-
vonnissen tegen verzetslieden voltrokken.144 Nederland was een arm en ge-
slagen land geworden, waarin de meeste mensen zich alleen nog overeind
hielden met de gedachte dat deze misère tijdelijk was: over enkele maanden
zou het land immers worden bevrijd.145 Die hoop werd vooral ingegeven door
de Engelse en Amerikaanse bommenwerpers die dagelijks overvlogen naar
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Duitsland en de tegenstand die de Duitsers ondervonden aan het Oostfront
in Rusland.

Van Heuven Goedhart plaatste wat vraagtekens bij dat korte termijn opti-
misme. In een brief aan zijn gegijzelde vriend Pieter Geyl schreef hij in au-
gustus 1942: ‘Het is overigens merkwaardig, dat zoovelen ten aanzien van
den tijdsduur zóó optimistisch zijn, dat zij nog over deze Aug. of Sept. als
“einde” wagen te spreken. Ik zie het anders. Naar mijn opvatting is deze oor-
log tot een slijtageproces geworden, waarin het vervangingstempo èn de ver-
vangingscapaciteit alles beslist. Het gaat om a) voedsel, b) oorlogsmachine-
rie, c) soldaten en d) arbeidskrachten. Ten aanzien van die vier is het land
waar jij lang werkte per se in het voordeel [Groot-Brittannië] en ten opzichte
van de einduitslag is, n’en déplaise de heele Kaukasus [de Duitsers hadden net
de Kaukasus overwonnen], twijfel dan ook geheel onmogelijk, zelfs dwaas.
De vraag is niet “òf” maar: hoe en wanneer.’146

Eind 1942 werden studenten massaal door de overheid opgeroepen zich
te melden voor de Arbeitseinsatz. Van Heuven Goedhart was snel op de
hoogte van de daaropvolgende verzetsacties via zijn vriend mr. A. van Meer-
waldt, het Amsterdamse lid van de studentenverzetsbeweging de Raad van
Negen. Die had op zijn beurt korte lijntjes met het departement van onder-
wijs, waar de arbeidsplannen waren uitgewerkt.147 Ook kreeg de eindredac-
teur inside-informatie van de student Pelser, waardoor Het Parool uitvoerig
over het studentenverzet kon berichten.148

Minstens zo alert reageerde de krant toen eind april het voormalige Ne-
derlandse leger weer in krijgsgevangenschap werd opgeroepen. Dat leidde
onmiddellijk tot een even korte als massale staking, die de geschiedenis in
ging als de April-meistakingen.149 Op 20 mei volgde een extra editie van de
krant met een oproep om de meldingsplicht van de Duitsers voor de Neder-
landse soldaten te negeren. Een week later werd verslag gedaan van de sta-
king, die als een succes werd neergezet.150

In werkelijkheid was ze met bloedig geweld door de Duitsers gebroken.
Toch was de winst die Het Parool aan de staking ontleende niet onterecht: het
verzet nam daarna toe.151 Op 25 juni maakte de krant melding van de oprich-
ting van het Nationaal Comité van Verzet. Want als er een probleem bij de
staking aan het licht was gekomen, dan was het immers het ontbreken van
een bundeling van dat verzet geweest.152

Van Heuven Goedhart had als Pieter ’t Hoen een maand daarvoor een
eventuele staking met verve verdedigd.153 In het artikel ‘De organisatie van
het verzet’ schreef hij dat ‘het lamleggen van heel het Nederlandsche leven
immers het meest afdoende antwoord op de schanddaden zou zijn waaraan
de Duitschers zich met hun grote trawanten van de nsb thans bezig zijn zich
schuldig te maken’. Met een goed gevoel voor actualiteit en tijdgeest voor-
spelde hij dat zo’n staking alleen zou lukken als ‘de Duitschers één kapitaal
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feit stellen, dat iederen Nederlander zóó diep in het hart grijpt, dat allen als
één man voelen: dit is het oogenblik!’

Dat betoog was een vervolg op het artikel dat hij korte tijd daarvoor had ge-
publiceerd. ‘Ir. Verweij, wij beschuldigen u!’ werd de secretaris-generaal van
Sociale Zaken aangeklaagd om zijn verregaande meegaandheid bij het stu-
ren van Nederlandse arbeiders naar de Duitse oorlogsindustrie. Omgekeerd
prees Van Heuven Goedhart de houding van de Nederlandse rechterlijke
macht, die weigerde nog langer veroordeelden naar het kamp Ommen te
sturen omdat daar wantoestanden heersten.154

Het Parool probeerde een gebalanceerd beeld te geven van hoop en werke-
lijkheid. Hoop op bevrijding, de werkelijkheid in de zwartomrande kadertjes
van gesneuvelde landgenoten, gefusilleerde verzetsstrijders, in vele uitga-
ven stonden lijstjes met kopjes als ‘Weer twintig’ en ‘Onze laatste groet’. Of
in de kleine berichten in ‘Nieuws in een Notedop’, die vooral de collaboratie,
de corruptie en het kruipgedrag van de Nederlandse ambtenaren en nsb’ers
aan de kaak stelden. Daarnaast bracht de krant adviezen uit over hoe men
zich het beste aan Duits gezag kon ontrekken, hoe onder te duiken, hoe on-
derduikers te helpen. Ook werd informatie gegeven welke bombardemen-
ten van de geallieerden geslaagd waren, waarom er bommen vielen op de
Philips-fabrieken in Eindhoven, hoe het verzet in Frankrijk was georgani-
seerd en wat Nederland daarvan kon leren.

Van Heuven Goedhart was onmiskenbaar de leidende persoon in de Pa-
rool-organisatie geworden. Hij was de eindredacteur en hij ging over de fi-
nanciën, waarmee de twee belangrijkste taken qua inhoud en beheer in één
persoon waren verenigd. Ook de overige redactieleden erkenden dat.155 Maar
hij was niet te beroerd als koerier te fungeren als de nood aan de man kwam.
Dan peddelde hij met een bakfiets vol Parool-exemplaren van het magazijn
in hartje Amsterdam aan de Peperstraat naar een beurtschipper achter het
Centraal Station. ‘Alleen Duitse fantasieloosheid kon dit straatbeeld van een
deftige, lange heer met een hooghartig intellectuelen-gelaat, die onhandig
een wrak vehikel met handelswaar voorttrapte, beschermen tegen arrestatie
op het eerste gezicht!’156

Sinds het voorjaar van 1942 had hij minimaal twaalf verschillende onder-
duikadressen, heen en weer pendelend, soms een tijdje hier, dan weer een
tijdje daar.157 Zo verbleef hij in Amsterdam aan de Hoofdweg 264, aan de
Leidschegracht 54, op Willemsparkweg 6 (waar ook Jan Meijer, Wim van
Norden en Cees de Groot een tijdje woonden), op de Koninginneweg bij de
familie Meyer; in Eindhoven bij het echtpaar Bob en Mia van Meurs aan de
Boschdijk 516 en bij Mia’s ouders aan de Breitnerstraat in Rotterdam; in Bus-
sum aan de Van Lennepstraat; bij Parool-medewerker Dick Roosenburg aan
de Berg in het Brabantse Nuenen; aan de Boulevard in Zeist bij Van Holthe
tot Echten; in het zomerhuisje van Bosch van Rosenthal in Voorst en een
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adres in Renkum; bij zijn eigen vader in Holwerd; bij hetzelfde onderduik-
adres aan de Rijksstraatweg in Wageningen waar Nunes Vaz was opgepakt
en bij de journalist Louis van Bunge in Den Bosch.

Sommige onderkomens waren hem vertrouwd, zoals de Hoofdweg en de
Willemsparkweg in Amsterdam, straten waar hij in zijn Telegraaf-periode
had gewoond. Zeer bijzonder was zijn hereniging in deze bange dagen met
zijn vader in het Friese Holwerd, waarschijnlijk kort voordat deze in 1942
met emeritaat ging en naar Hilversum verhuisde. Zo werd midden in de be-
zetting na twintig jaar de strijdbijl tussen vader en zoon begraven. Onderdui-
ken, weliswaar ingegeven door angst om vervolging, bracht mensen dichter
bij elkaar, er ontstonden nieuwe vriendschappen met lotgenoten.

Van Randwijk en diens vn-collega Van Namen herinnerden zich dat ze sa-
men met Van Heuven Goedhart op weer een ander onderduikadres aan de
Haarlemmermeerstraat in Amsterdam luidkeels muziek maakten. Ramme-
lend op een piano zongen ze vrijheidsliederen. De teksten waren onder an-
deren van Bert Bakker, en Van Heuven Goedhart en Nol Prager zetten ze op
muziek. ‘Wij zongen en wij lieten tenslotte brutaalweg een donderend Wil-
helmus door het flatblok in West daveren. Wat een avond! Welk een verade-
ming om een paar uur lang te leven in de sfeer van vrijheid. Onvergetelijk!’
had Van Heuven Goedhart later tegen zijn vn-vrienden gememoreerd.158

Hoe opgejaagd hij ook was, het weerhield hem er niet van om zelf nog gro-
tere risico’s te nemen. Na zijn benoeming bij Het Parool smeedde hij samen
met koerier Jaap Lambeck plannen om Frans Goedhart te helpen bevrijden.
Goedhart was in april 1942 ter dood veroordeeld en daarop naar het concen-
tratiekamp Vught overgebracht.159 Dat hij een jaar later nog niet gefusilleerd
was, kwam doordat hij om gezondheidsredenen zijn vonnis wilde laten her-
zien. Die procedure liep nog steeds en hiervan maakten Van Heuven Goed-
hart en Lambeck gebruik om te proberen Goedhart uit Vught te helpen ont-
snappen.160 Het ging niet alleen om de bevrijding van een collega, hij was
een goede vriend die hij letterlijk uit zijn doodsnood wilde helpen.

De eerste vluchtpoging in maart 1943 was een plan met een wasserijauto.
Een medegevangene, die als wasbaas was aangewezen door de kampleiding,
zou samen met Goedhart in de auto naar buiten worden gebracht. In de auto
lag al burgerkleding klaar zodat de twee voortvluchtigen zich onmiddellijk
konden vermommen. Goedhart werd op de hoogte gebracht van het plan
met briefjes, opgerold in sigaretten, en het kamp in gesmokkeld door een
Vughtse timmerman.

‘De auto binnenrijden om te laden,’ schreef Van Heuven Goedhart later.
‘De bewaking zou worden afgeleid. Waschbaas en Frans zouden instappen
en zich onder het waschgoed verbergen. Deuren dicht, s.s.-man op de tree -
plank tot aan de buitenpoort, lampje aan, verkleeden, op een bepaalde plek
tusschen het kamp en het dorp stoppen, twee man gereed met twee extra fiet-
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sen en de noodige valsche papieren en dan naar twee prima onderduikadres-
sen.’ Maar op het laatste moment durfde de chauffeur van de wasserijauto
het niet aan; Goedhart bleek bovendien naar een andere groep in het kamp te
zijn overgeplaatst.161

De tweede keer kropen Van Heuven Goedhart en Lambeck onder de prik-
keldraadversperring van het concentratiekamp door en bereikten zo de plek
waar Goedhart samen met anderen hout aan het hakken was. ‘Een bewaker
had ons laten weten, waar en wanneer hij Frans de gelegenheid zou geven,
tijdens het werk in het bosch, dicht bij het afwateringskanaal, er tusschenuit
te knijpen. Jaap [Lambeck] is tot vlak bij den draad als vooruitgeschoven post
gaan liggen. Verder weg lagen Harry [de Vughtse timmerman] en ik, met een
extra fiets voor Frans.’ Maar de bewaker, ook een gevangene, had niet de
moed om Goedhart te laten glippen, vermoedelijk uit angst voor represailles
voor de overigen. Hij was als ter dood veroordeelde immers duidelijk te her-
kennen aan een rode lap om zijn arm. Ook die poging mislukte dus.

Uiteindelijk lukte het Goedhart op 2 augustus 1943 zelf te ontsnappen.
Tijdens een transport van Vught naar Utrecht wist hij met medewerking van
de agenten die hem begeleidden via een achterdeur uit het politiebureau in
Vught weg te lopen.162 De echtgenote van de plaatselijke dorpsdokter, waar
hij op goed geluk had aangeklopt, bracht hem naar de journalist Louis Bunge
in ’s-Hertogenbosch, een van de vaste onderduikplekken van Van Heuven
Goedhart.163 Drie dagen later kwam deze zijn ontsnapte vriend daar opzoe-
ken. ‘Ik ben je stadhouder geweest bij Het Parool,’ zo zei hij tegen hem, ‘nu
draag ik het weer aan je over.’ En hij overhandigde hem een exemplaar van
het dubbeldikke julinummer van Het Parool, dat in een oplage van 36.000
was verspreid.164

Op de hei (2)

Stadhouder of niet – in de vaderlandse geschiedenis overigens de belangrijk-
ste functionaris in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden – Van
Heuven Goedhart bleef vooralsnog de eindredacteur. Goedhart was er vooral
psychisch slecht aan toe en het duurde weken eer hij wat was opgeknapt.165

Bovendien moest hij wennen aan de vernieuwde organisatie en bemensing
van Het Parool. De krant was uitgegroeid van een bescheiden blaadje met en-
kele duizenden lezers tot een tweewekelijks verschijnende vooraanstaande
verzetskrant met een oplage van ruim 30.000, die op twee plaatsen werd ge-
drukt, in Den Haag en Utrecht. Van de oorspronkelijke redactie die Goedhart
had gekend, was niemand meer over: Althoff, Nunes Vaz, Vorrink, Waren-
dorf, Wiardi Beckman: ze waren gevlucht, vermoord of gevangengenomen.
De ‘nieuwe’ aanwinsten De Groot, Meijer en Van Norden had hij slechts een-
maal eerder ontmoet, in december 1941.
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Om de klokken gelijk te zetten, elkaar beter te leren kennen en de koers
van Het Parool voor de toekomst uit te stippelen werd medio september 1943
een redactievergadering gepland. En net zoals de roemruchte bijeenkomst
twee jaar daarvoor op landgoed Drafna in Naarden, vond ook deze vergade-
ring in de openlucht plaats: op de hei bij Best. Vanaf zijn onderduikadres bij
Mia van Meurs fietste Goedhart samen met Van Heuven Goedhart op een
tandem naar de afgesproken plek.166 De Groot, Meijer en Van Norden wacht-
ten hen daar op.

Er werd gediscussieerd over het artikel ‘Na onze bevrijding die van Indo-
nesië’, dat op 30 oktober zou worden gepubliceerd, en over de verschijning
van Het Parool na de oorlog. De Groot suggereerde om, als het zover was met
de bevrijding, ‘maar met dat ding door te gaan’. Als dagblad, besloot de re-
dactie toen unaniem.167 Het idee van de dagelijkse verschijning was niet he-
lemaal nieuw: Goedhart en Van Heuven Goedhart hadden er begin januari
1942 al over gebrainstormd.168

De laatste stelde voor om contact op te nemen met vader en zoon Van der
Giessen, de leiding van v.h. L.J. Bosch & Zoon. Hij meende dat Het Parool wel
op hun persen gemaakt zou kunnen worden, ook al omdat hij ruim ander-
half jaar daarvoor intensief met hen in contact had gestaan in verband met
een eventuele naoorlogse herverschijning van het Utrechtsch Dagblad. Dat
plan werd aangenomen. En dat gold eveneens voor de laatste belangrijke be-
slissing op de heide van Best: Van Heuven Goedhart zou van het naoorlogse
dagblad Het Parool hoofdredacteur worden, zijn vriend (en achterneef)
Goedhart waarnemend hoofdredacteur.169

Later verkondigde Goedhart dat die afspraken niet zo duidelijk vastlagen.
Zo zou Van Heuven Goedhart in Best aan de rest van de redactie alleen ge-
vraagd hebben om mee te mogen blijven doen, nu Goedhart weer terug was.
Ook zou er sprake van zijn dat Van Heuven Goedhart na de oorlog vanuit
Utrecht een krant zou maken en Goedhart vanuit Amsterdam; onduidelijk
was of het dan om twee Parool-edities moest gaan of om twee verschillende
kranten.170

Maar erg logisch klonken die herinneringen niet. Van Heuven Goedhart
was in september 1943 de centrale persoon bij Het Parool en allerminst in
een vragende positie om nog mee te mogen doen.171 Dat bleek bijvoorbeeld
uit een notitie die ruim een halfjaar later naar de regering in Londen werd ge-
stuurd. Daarin kondigde de redactie van Het Parool aan na de oorlog te ver-
schijnen ‘onder de hoofdredactie van den vroegeren hoofdredacteur van het
Utr. Nieuwsblad thans eindredacteur van Het Parool’.172
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