
In het begin van zijn goed
geschreven biografie over de
foutste Nederlander aller tiiden
ontrafelt Bas Kromhout de
mythe dat je onder Nederlanose
nazi's in de oorlogsjaren
enerziids de betrekkelijke goede
Anton Mussert had, die de

Lezers die niet zo'n zin hebben in
biografica over hardcore nazi's,
maken voor één bruine
onverlaat nogal eens een
uitzondering : Joseph Goebbels,
de manke minister van
Propaganda in het Derde Rijk.
Hij geldt als een voorloper van

de manipulatieve mediaman. Cynisch uiteraard,

sneuer dat Coebbels zijn vrouw en zes kinderen
de dood mee in nam, in tragische imitatie van
Hitler.
De Bezige Bij, vertoling pieter Streutker en Morten
de Vries,736 p., € 59,90
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De historicus H.l_. Wesseling
portretteert Charles de Gaulle als
iemand die op beslissende
momenten in de geschiedenis
nee dorst te zeggen. Inderdaad
zei hij nee tegen het besluit van
zijn superieur, maarschalk
Pétain, om te capituleren voor

Rare jongens, die schakers. Niet
alleen bedrijven ze de moeilijkste
sport, namelijk een denftsport -
en wat voor een. Ja, ze vormen
de elite onder sporters, zeker
vergeleken met de polderneder-

lands uitkramende mannenbroe-

de Duitsers. Nee tegen de Amerikaanse militaire.
politieke en economische hegemonie. Nee tegen
het behoud van het opstandige Algerije als deel
van Frankrijk. Nee tegen de toetreding van
Engeland tot de EEG. Nee zeggen vloeide voort uit
zijn politiek realisme. Hii geloofde in belangen,
niet in ideologieën. Tegen het slot van dezJ
niveauriike biografi e concludeert Wesselinq dat
De Gaulle van Frankrijk weer een factor vari
betekenis heeft gemaakt. Wesselings biografie is
uiterst felteliik en precies, maar nergens dor: door
de humor waarmee de tekst gelardeerd is en het
ironische, erudiete oog dat de anekdotes
selecteerde. Wesseling lezen is kortom een
genoegen. 'De gÍootste Fransman aller tijden, is
begraven in een doodgewone eiken kist - van
twee meter lengte. Die lengte fascineerde
menigeen: 'Tiidens De Caulles bezoek aan
Nederland op 15 maart 1963 was prins Bernhard
even de kamer waar zij confereerden binnenge-
drongen om met een centimeterte meten wË de
langste was. Luns bleek een paar centimeter
langer te zijn.' Zelf zei de geestige De Gaulle over
ziin formaat:'Mijn enige rivaal is Kuifie. Wij ziin
de kleinen die zich niet laten pakken door de 

'

groten, maar vanwege mijn lengte ziet men dat
niet.'
Bert Bokker,255 p., € 24,9s
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Timman, kreeg J.H. Donr
hoofdstuk? Aan het werk
twee.
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autonomie van Nederland wilde waarborgen, en
anderzijds de patricische SS'er Meinoud Rost van
Tonningen die van mening was dat Nederland
moest opgaan in het Croot-Duitse Rijk. Dat klopt
niet, zegt Kromhout. Dat Rost de ergste was, is te
danken aan de pr van zijn weduwe, die tiidens
haar lange leven nooit te beroerd was leergierige
junge und alte Kameraden in haar villa te
ontvangen. De in onze tijd nagenoeg onbekende
Henk Feldmeijer, dat was pas een beroerde. Tuiq
van de richel. Voorman van de Germaansche SSI
radicaal gelovige in het nazisme, agressieve
antisemiet. Fanatieker trof je ze niet. Verantwoor_
delijk voor gruwelijke moordpartijen in zelfs de
laatste oorlogsdagen. Intrigerend is hoe de
immer goedlachse ploert Feldmeijer weer tegen
zijn superieuren (vooral Rauter) in kon gaan.
Kromhout duidt dat niet psychologisch, maar het
ligt voor de hand dat Feldmeiiers eiqen
geldingsdrang groter was dan ziin 
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bevel,.mentaliteit. Feldmeijer - vermoedeliik
verkrachter, dat ook nog - heeft geluk gehad:
vlak voor de bevrijding kwam hij om. Oó e+-jarige
kreeg een staatsbegrafenis op Het Loq alwaar hii
manhaftig beweend werd door geestverwanten.
Atlds Contdct, SB4 p., € 3g,gs
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maar eigenlijk vooral een almachligevakman, die
erin geslaagd was de volledige identificatie van
Volk en Fiihrer te bewerkstelligen. Zonder hem
was Hitler niet zo ver gekomen. Eigenlijk had
Hitler erg, erg veel aan hem te danken. Zo zaq
Goebbels het zelf graag. Zijn biograaf peter
longerich doet daar niet aan mee - integendeel.
Hijtoont Goebbels als iemand die extreme
behoefte had aan admiratie en instemmino - van
Hitler. Als narcist had hii de Filhrer nodig ori zijn
eigen grootheid te bevestigen. Hitler maakte leep
gebruik van deze eigenschap van zijn dienaar, die
hem semi-erotisch vereerde. Ziin vrouw Magda
was minder belangrijk voor hem dan Adolí die hii

ders die in malle broekjes op hun
racezadel kruipen, bah. Toch wil dat niet zeggen
dat schakers van buitenissigheden gevrijwád
zijn - integendeel. Schaaktalent Jan Timman
heeft gul oog voor die romantische kant van ziin
veelkoppig onderwerp. Bijgeloof, antisemitisme.
openbare drankzucht, de geportretteerden
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