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‘Staatsfeind no. 1’

Die vrijdagavond de 21ste januari 1944 gierde een koude noordenwind door
de bossen en over de akkers. Binnen schoven Karin (9 jaar) en Bergliot 
(6 jaar) wat dichter rond de houtkachel die Juffie ’s middags met oude lappen
had aangestoken. In het begin van de bezetting was de oude kinderjuffrouw
van opa Goedhart bij de familie Van Heuven Goedhart ingetrokken. Ze had
haar dienst bij de dominee beëindigd toen die opnieuw was getrouwd, en
daarna was ze eerst opgenomen in het gezin van Johannes Goedhart, de oud-
ste zoon. In de zomer van 1941 verhuisde ze naar Maarsbergen om daar het
huishouden van Van Heuven Goedhart te bestieren.

Juffie had net als dessert pudding met bessensap op tafel gezet toen er hard
op de deur werd gebonkt.1 Buiten stonden twee mannen in Duitse unifor-
men; ze stelden zich voor als H. Schmidt, bevelhebber van de Sicherheitspo-
lizei en de Sicherheitsdienst te Den Haag en E. Rühl, medewerker van de Si-
cherheitspolizei uit Amsterdam.2 Of Gerrit Jan van Heuven Goedhart thuis
was?

Bergliot en Karin schrokken zich rot. Hun moeder was er niet en zij wis-
ten precies waar die verbleef: in het geheim op bezoek bij hun vader op een
van diens onderduikadressen. Juffie nam het heft in handen. Kordaat als ze
was, stond ze toe dat de Herren het huis van boven tot onder doorzochten
maar ze zorgde dat de kinderen niets loslieten. Toen een van de Duitsers een
blik in een kast wierp, liet Bergliot – zo klein als ze was – zich ontvallen: ‘Daar
past-ie toch nooit in, die kast is veel te klein!’3

Kort daarop kwam moeder thuis. Nietsvermoedend opende zij de achter-
deur, maar ze werd direct van boven aan de trap gewaarschuwd door Karin:
‘Ik kan niet slapen,’ riep het negenjarige meisje als smoes naar beneden.
Erna van Heuven Goedhart rende naar boven. In haar jaszak zat een exem-
plaar van Het Parool dat haar man haar nog had toegestopt; ze verscheurde
het en spoelde de snippers door de wc.

Beneden werd ze door Schmidt en Rühl aan de tand gevoeld. Waarom was
haar man niet thuis, waar was hij en wanneer was hij hier geweest? Ze had-
den al wat persoonlijke spullen van hem gevonden, waaronder een foto, die
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zou later gebruikt worden voor zijn opsporing. Erna van Heuven Goedhart
antwoordde dat haar man er niets voor voelde om gegijzeld te worden en om
die reden al lang niet meer thuis woonde. Waar hij wel was, wist ze niet, dat
leek hen beiden wel zo veilig.4 De twee Duitse officieren bleven nog lang in
de kleine woning wachten; spannende uren waarin Bergliot en Karin doods-
bang in een hoekje zaten. Maar toen het er niet naar uitzag dat hun aanwe-
zigheid nog enig resultaat zou opleveren, besloten Rühl en Schmidt uitein-
delijk net voor spertijd, elf uur ’s avonds, te vertrekken.

De woning in Maarsbergen was niet het enige adres waar de Duitsers die
vrijdagavond om zes uur op de deur hadden gebonkt. Exact op die dag en dat
tijdstip vond door het hele land een grootscheepse razzia plaats op tientallen
Parool-medewerkers. Om Van Heuven Goedhart te kunnen pakken viel de po-
litie zelfs op tien adressen tegelijk binnen.5 ‘Door een bijzonder merkwaardig
toeval – een haas voor het opeten waarvan ik door één van mijn vrienden was
uitgenodigd – bevond ik mij die 21ste Januari 1944 op het elfde adres,’ memo-
reerde Van Heuven Goedhart.6

Dat diner was in Laren en hij haalde voor deze bijzondere gelegenheid
zijn vrouw over mee te komen omdat ze elkaar de afgelopen jaren zo weinig
hadden gezien. Hun ontmoetingen vonden plaats in het geheim en soms be-
wust op openbare plaatsen, het moest vooral voor hun jonge kinderen op toe-
val lijken. Zo waren er korte bezoekjes in de speeltuin van Vinkeveen, op sta-
tionnetjes, en een heel enkele keer thuis in Maarsbergen. Hun vader kwam
dan door het achter het huis gelegen korenveld aangeslopen, rende naar bin-
nen en riep tegen zijn verbouwereerde dochters: ‘Niets zeggen!’ De buur-
man was… de nsb-burgemeester van het dorp.7

Van Heuven Goedhart zat in deze periode tot over zijn oren in het verzet:
hij was druk in onderhandeling met de Duitse verzetsleider Staehle over een
mogelijke Putsch tegen Hitler, hij onderhield samen met zijn vriend Bosch
van Rosenthal contacten met tal van verzetsgroeperingen om te komen tot
een coördinatie van de illegaliteit, hij produceerde als eindredacteur Het Pa-
rool en was voor die krant ook serieus in gesprek met drukkers over de uitga-
ve na de oorlog. De Duitsers hadden dus goede redenen om hem te pakken,
hij was in hun ogen een grote vis. In de herfst van 1943 dachten ze hem bij
Bosch van Rosenthal te kunnen vinden, tevergeefs.8 De ouders van zijn
hartsvriendin Mia van Meurs hadden hem in diezelfde periode onderge-
bracht in hun woning aan de Breitnerstraat in Rotterdam. De Duitsers zaten
hem ook daar op de hielen en doorzochten het hele huis. De buit was gering,
ze namen een radio in beslag, maar de hoofdpersoon konden ze niet vinden:
die had zich verstopt achter een schoorsteen op het dak.9

Hoe kwamen de Duitsers in januari Van Heuven Goedhart en tientallen
andere Parool-medewerkers eigenlijk op het spoor? Na de brand in het distri-
butiecentrum van de krant aan de Amsterdamse Peperstraat waren op 20 de-
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cember 1943 onder anderen de hoofdverspreiders Jaap Lambeck en Jan Stal-
linga opgepakt. Lambeck wist zich snel vrij te praten, na drie weken stond hij
alweer buiten. Hij waarschuwde onmiddellijk Van Heuven Goedhart, die op
dat moment was ondergedoken bij de architect Meijer aan de Amsterdamse
Koninginneweg.10

Stallinga werd echter aan een intensief verhoor onderworpen. Hij kon
weinig ontkennen omdat de op 3 januari gearresteerde geheim agent Grün
hem had genoemd als Parool-medewerker.11 Na dagenlange ondervragingen
en eenzame opsluiting sloeg hij op 18 januari volledig door. Tot in detail
schetste hij de organisatie van Het Parool, benoemde de rol van alle perso-
nen, waaronder ook die van Erik van der Velde zoals Van Heuven Goedhart
bij de krant bekendstond. Volgens Stallinga was die de spil van de organisatie
en hij onthulde al diens onderduikadressen.

In die woningen vielen de Duitsers drie dagen later om zes uur ’s avonds
binnen. Dat noodlot trof Mia van Meurs en haar man aan de Boschdijk 156 in
Eindhoven: beiden werden opgepakt; de architect Meijer; de familie Wyers
aan de Van Lennepstraat in Bussum; Dick Roosenburg aan de Berg in Nue-
nen (ook gearresteerd); weer Bosch van Rosenthal in Zeist (waarvoor Van
Heuven Goedhart later per brief zijn excuses aanbood12); Van Holthe tot Ech-
ten in Zeist; en bij twee gezinnen waarvan ook Frans Goedhart gebruik had
gemaakt: de journalist Louis van Bunge, die nu zelf werd opgepakt, en de
joodse familie Helderman uit Wageningen, die gearresteerd werd en waar-
van de leden later omkwamen.

En dan ten slotte dat ‘duikadres’ in Wassenaar. ‘Ik herinner het mij als de
dag van gisteren,’ schreef Van Heuven Goedhart. ‘Op dien 21sten Januari
vertrok ik uit Wassenaar, waar ik den nacht bij vrienden had doorgebracht en
ik had aangezegd dat ik ’s avonds terug wilde komen in plaats van in Laren
den haas te helpen opeten, waarop vrienden mij hadden genoodigd. In Am-
sterdam had ik een ander pak aangetrokken, bij weer andere vrienden – iede-
re onderduiker weet, hoe hij tenslotte zijn spullen “overal en nergens” had
zwerven – maar toen het er op aankwam was de verleiding van den haas mij
toch te machtig. Ik ging naar Laren en een goed uur na mijn vertrek stond
zoowel in Amsterdam als in Wassenaar als op nog acht andere plaatsen de
Gestapo voor de deur om mij “Erik van der Velde”, “den Jood Van der Velde”
– wie in het zwarte boekje van de heeren stond was altijd “Jood” – te vangen.
Maar bij mijn haasadres kwam zij niet en zoo ben ik den dans ook dien keer
ontsprongen.’13

Stallinga had de volgende omschrijving gegeven van ‘Van der Velde’: ‘Erik
is een elegante verschijning, aristocratisch voorkomen, groot, opvallende
hakenneus, heeft glad blond haar, draagt donkerblauwe hoed met donker-
blauwe mantel, wandelstok en een opvallend klein koffertje bij zich.’14 Met
de foto die de Duitsers van hem in Nye Stuen in Maarsbergen hadden gevon-
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den en de belangrijkste elementen uit Stallinga’s persoonsomschrijving
werden aanplakbiljetten gemaakt. ‘Sofort verhalten,’ sommeerden de Duit-
sers: Van Heuven Goedhart was naar eigen zeggen ‘Staatsfeind no. 1’.15

Na de mislukte arrestatie op 21 januari formeerden ze een speciaal opspo-
ringsteam, bestaande uit een zekere Keizer, een voormalig buurman uit Bilt-
hoven die lid was van de nsb, en twee rechercheurs. Er werd 10.000 Reichs-
mark uitgeloofd en Duitse militairen kregen een ijzeren kruis van verdienste
en rangverhoging in het vooruitzicht gesteld als ze de man met de hakenäse
in de kraag zouden grijpen.16

Het weerhield hem er niet van om al zijn hierboven genoemde werkzaam-
heden onverstoorbaar voort te zetten. Zelfs smoesde hij zich met hulp van
een goede agent het Huis van Bewaring in Scheveningen in waar Mia van
Meurs vast zat. Daarvoor had zijn vriendin eerst een kiespijnaanval gesimu-
leerd. ‘Dankzij een paar beste kerels van de plaatselijke politie mocht zij “on-
der bewaking” naar een tandarts, waar ik “toevallig” in de wachtkamer zat.’
Met de informatie die Van Heuven Goedhart van haar kreeg, kon hij het Huis
van Bewaring binnenkomen ‘en heb ik er een uur rustig met haar kunnen
praten, terwijl de Gestapoboef Werner tusschen de cellen door flaneerde’.17

Van Meurs zou de Duitsers vertellen dat ze hem kende van voor de oorlog en
dat ze samen na de oorlog een socialistisch blad wilden opzetten. Door aan
dat verhaal vast te houden, werd ze op 5 mei 1944 wegens gebrek aan bewijs
vrijgelaten. Haar man was al eerder ontslagen omdat hij last had van suiker-
ziekte, en bovendien viel tegen hem niets in te brengen.18

Van Heuven Goedhart liep dan nog wel vrij rond, de Parool-organisatie
was ernstig beschadigd. Ze was door de arrestatie in totaal 26 mensen kwijt-
geraakt en bij razzia’s op 7 en 8 maart zouden daar nog eens 16 bij komen.19

Zelf opgejaagd door de Duitsers had hij geen idee wie van zijn collega’s nog
vrij was en wie was opgepakt. Twee dagen na de januarirazzia nam hij con-
tact op met Van Randwijk. De hoofdredacteur van Vrij Nederland beloofde
onmiddellijk de technische middelen ter beschikking te stellen om Het Pa-
rool uit te brengen, Van Heuven Goedhart zou de kopij verzorgen.

Aan redacteur Cramer van vn vroeg hij eens voorzichtig in Arnhem rond
te vragen of Frans Goedhart nog vrij was; die zou daar ergens ondergedoken
moeten zitten. De zoektocht van Cramer eindigde bij een nieuw adres in de
Gelderse hoofdstad. Daar zat niet alleen Goedhart, maar bevonden zich ook
de Parool-redacteuren Van Norden en Meijer, die zojuist een redactieverga-
dering hielden. Ze hadden exact hetzelfde plan gehad, namelijk snel Het Pa-
rool uit te brengen, in de veronderstelling dat juist Van Heuven Goedhart was
gearresteerd. Ook De Groot was niet opgepakt en dat betekende dat de Pa-
rool-top dus in zijn geheel vrij rondliep.

Afgesproken werd dat Van Heuven Goedhart in Amsterdam bleef en eens
in de veertien dagen naar Arnhem zou reizen voor redactievergaderingen.20
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Hij deed dat in de vermomming van ene dominee De Graaf en was daarin zo
levensecht, dat hij bij twee controles door achtereenvolgens een Nederlandse
landwachter en een Duitse militair excuses kreeg aangeboden voor het ge-
manifesteerde wantrouwen.21 ‘In het kleine bruine koffertje [uit het opspo-
ringsregister] zat dien avond in den trein tusschen Arnhem en Amsterdam
de complete copy voor een Parooleditie… Maar de Gestapoheld heeft er domi-
nee De Graaf niet op aangekeken…’22 Op 5 februari, net twee weken na de
grote arrestatiegolf, verscheen een nieuw nummer van Het Parool. Acht pa-
gina’s dik, zoals gewoonlijk. Niets wees erop dat de organisatie aan kracht en
inhoud had ingeboet. Het opende met een artikel, ‘De tanden op elkaar!’,
waarin werd opgeroepen om ook de laatste maanden van de bezetting vol te
houden.23 Van Heuven Goedhart had echter voor dit nummer geen artikelen
geleverd, te zeer in beslag genomen door zijn andere verzetsactiviteiten.

Plannen voor een naoorlogs Parool

Een van die activiteiten betrof de voorbereidingen van het voortzetten van
Het Parool na de oorlog als dagblad. Daarover had de redactie in de zomer van
1943 op de hei in Best een principebesluit genomen.24 Van Heuven Goedhart
had voorgesteld om eens met vader en zoon Van der Giessen te gaan praten,
de voormalige directie van het Utrechtsch Dagblad. De persen van die krant
konden gebruikt worden om Het Parool na de oorlog te drukken. Nu werden
daar de nsb-periodieken Volk en Vaderland en het Nationale Dagblad ge-
maakt, maar het was zonneklaar dat daaraan na de oorlog een eind zou ko-
men en dan was er ruimte vrij in de drukkerij.

Van der Giessen jr., de feitelijke zaakwaarnemer, voelde wel wat voor zo’n
afspraak, zo bleek uit de enkele gesprekken die hij in het najaar van 1943 en
de eerste maanden van 1944 had en waarbij ook De Groot en soms Goedhart
waren betrokken.25 Hoewel er nog geen concrete afspraken werden ge-
maakt, heerste er een positieve stemming: de echtgenote van Van der Gies-
sen naaide zelfs al een vlag met de tekst ‘Het Parool’ en een banier met ‘Hier
wordt het vroegere illegale Parool gedrukt’.26

Frans Goedhart was eigenlijk geporteerd voor een vestigingsplaats in Am-
sterdam, omdat hij dat een meer landelijke uitstraling vond hebben. Daarbij
viel diens oog op de panden en inboedel van De Telegraaf. Van Heuven Goed-
hart voelde daar niet veel voor, hij vond het gebouw te groot en te duur; hij
kende dat uit de tijd toen hij er als hoofdredacteur was ingetrokken. ‘Ik ge-
loofde daar niet in, ik was alleen maar beducht.’ Daarom leefden er bij de Pa-
rool-organisatie twee plannen: plan U (Utrecht) en plan A (Amsterdam).27

Plan U werd aanvankelijk het meest concreet uitgewerkt, omdat daarvoor
geïnteresseerde en serieuze gesprekspartners aanwezig waren. Na een half-
jaar praten werden de plannen vaster omlijnd: Parool-vertegenwoordiger De
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Groot beloofde dat Van der Giessen jr. directeur zou worden van de krant, sa-
men met Jan van Straten. De gewezen directeur van het Utrechtsch Nieuws-
blad was door Van Heuven Goedhart naar voren geschoven en zat nu zij aan
zij met zijn voormalige concurrent.

Minstens zo opmerkelijk was dat ook de voormalige procuratiehouder
van het Utrechtsch Nieuwsblad, Van Melzen, bij de plannen werd betrokken.
Die had direct na de capitulatie in mei 1940 het initiatief genomen om het
Utrechtsch Nieuwsblad voort te zetten zonder Van Heuven Goedhart en Van
Straten, en hij had zich zelfs in juni 1944 nog uiterst kritisch uitgelaten over
zijn voormalige broodheren.28

Om de ambities van een landelijke krant te kunnen waarmaken, bedach-
ten Van Straten, Van der Giessen en De Groot dat op twee plaatsen gedrukt
moest worden: zowel in Utrecht als in Amsterdam.29 Maar terwijl die plan-
nen werden uitgewerkt, biechtte Van der Giessen sr. op een zaterdag in okto-
ber op dat de drukkerij in 1942 een tijd lang vrijwillig Volk en Vaderland en het
Nationale Dagblad had gemaakt toen hij zelf nog directeur en eigenaar was.
Kort daarop was de meerderheid van de aandelen van de drukkerij pas for-
meel in handen van de nsb gekomen.

De Groot zag een groot probleem opdoemen. Na de bevrijding zou de
drukkerij zeer waarschijnlijk worden genaast door de overheid, zoals die dat
met alle nsb-bezittingen zou doen. Dan was de kans groot dat de od in de eer-
ste dagen na de bevrijding ordebewakers zou sturen om het bedrijf in beslag
te nemen en De Groot was bang voor een mogelijke confrontatie met Parool-
medewerkers als Van der Giessen sr., die met zijn beladen verleden aan de
krant verbonden was.30

Tegelijkertijd doemde een tweede probleem op. De nv Crediet- en Effec-
tenbank, die zich financieel garant stelde voor de naoorlogse Parool-plannen,
vond een landelijke dekking te duur. Dat betekende dat gekozen moest wor-
den tussen Utrecht of Amsterdam. Voor die afwegingen staande, gaf de Pa-
rool-organisatie de voorkeur aan Amsterdam als drukplaats.31 Want terwijl de
drukmogelijkheden voor een naoorlogs Parool in Utrecht doodliepen, open-
den zich tezelfdertijd perspectieven bij De Telegraaf in Amsterdam.32 Van der
Giessen sr. trok zich uit de zaak terug, hij erkende dat hij niet meer te hand-
haven was. Met zijn zoon had De Groot nog een apart gesprek, wat ertoe leid-
de dat deze alsnog de baan als toekomstig directeur van Het Parool in Am-
sterdam in het vooruitzicht werd gesteld.33

Behalve de technische voorbereidingen voor een naoorlogs Parool had de
redactie na de bijeenkomst op de hei in Best in de zomer van 1943 ook inhou-
delijke plannen uitgewerkt. Van Heuven Goedhart had zich in Het Parool al
een paar keer uitgesproken over de naoorlogse situatie van de pers.34 Die pu-
blicaties werden vervolgens samengevat en aangevuld in de nota ‘De Neder-
landsche Dagbladpers na de Bevrijding’ en naar Londen gestuurd.35

222

Riemen_150x230  26-01-11  13:06  Pagina 222



Over de perszuivering waren de opstellers duidelijk: die moest verder
gaan dan alleen enkele personele wisselingen. Sommige krantenbedrijven
zouden geheel moeten verdwijnen om de pers optimaal te laten functione-
ren; het ging dan ook meer om persordening dan om perszuivering. De ver-
strengeling van commerciële belangen met vrijheid van pers moest aan ban-
den worden gelegd. In dat verband keek de redactie vooral naar De Telegraaf –
Courant Nieuws van den Dag. ‘Het komt ons voor, dat het gezondmaken van
de groote pers vereischt, dat aan het bewind der familie Holdert een einde
wordt gemaakt.’

Op die manier sloeg men twee vliegen in één klap: de plannen van Het Pa-
rool konden worden gerealiseerd door de naasting van De Telegraaf, hoewel in
deze periode ook nog nadrukkelijk de optie van Utrecht werd opengehou-
den. Ten slotte schetste de redactie de toekomst van Het Parool: ‘Het ligt in de
bedoeling van Het Parool na den oorlog uit te komen als politiek, onafhanke-
lijk, principieel democratisch, algemeen Nederlandsch dagblad, onder
hoofdredactie van de vroegeren hoofdredacteur van het Utr. Nieuwsblad.
Thans eindredacteur van Het Parool.’ Daarmee waren de piketpaaltjes voor
na de oorlog geslagen.36

Van Heuven Goedhart dook na de razzia van 21 januari 1944 onder op zijn
‘ongeveer’ vijftiende adres sinds hij maart 1942 ‘onder water’ was gegaan.
Het betrof een woning aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, waarvan de
bewoonster zich over haar nieuwe gast ontfermde als ware het haar zoon.
‘Met de moed, die in deze jaren zoo menige Nederlandsche vrouw hoog bo-
ven duizenden mannen heeft doen uitsteken, nam zij mij, bekend met het
gevaar, gastvrij op.’37 Zijn beschermengel bleef lang naamloos, uit angst voor
verraad en ontdekking: pas ver na de oorlog kreeg ze een naam en daarmee
de eer die haar toekwam: Hermien Post.38

De bij haar verborgen ‘Staatsfeind no. 1’ haatte zijn vervolgers met net
zo’n grimmigheid als waarmee zij jacht op hem maakten.39 ‘Wij, die geen
schuld dragen aan de cultureele achterlijkheid waarin het Midden-Europee-
sche Duitschland gevangen is gebleven; wij, vredelievend, rustig, trouw in
de nakoming van onze verplichtingen – wij zijn door Hitlers sprinkhanen-
plaag van een welvarend tot een straatarm, van een vreedzaam tot een opge-
jaagd volk gemaakt. Vandaag, vier jaar na dien misdadigen overval, hongert
Nederland, het hongert naar brood en recht, naar werk, naar wederopbouw
en vergelding. […] Nóóit vallen wij den Duitschers te voet. Nóóit buigen wij
den nek, nooit krommen wij de ruggen!’40

In die vier oorlogsjaren had hij veel van zijn vrienden verloren. Ze waren
verdwenen naar concentratiekampen, waarvan de meesten niet meer levend
zouden terugkomen. Anderen werden mishandeld, gemarteld, bedreigd en
vernederd. Zijn oudste broer was geëxecuteerd kort nadat Sieg Vaz Dias, een
van zijn vrienden en verzetsmakkers van het eerste uur, was doodgeschoten.
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Die barbarij ‘als waren de vroege Middeleeuwen teruggekeerd’ vervulde hem
‘met onpeilbaren haat, onze grenzeloze verachting voor Duitschers’. Na de
bevrijding kon daarom alleen een vrede worden gesloten ‘rechtvaardig en
sterk, niet slap en fluweelig jegens deze schurkentroep’.41

Voor hem waren moordaanslagen gepleegd door verzetsmensen op
nsb’ers dan ook volkomen legaal. Hij ging er verontwaardigd over in debat
met collega’s van het illegale blad Trouw, die juist vonden dat de vijand niet
moest worden bestreden met de methoden die hijzelf hanteerde. ‘Hoe heb-
ben we het nu? Hitler dwingt ons in den “totalen” oorlog waarin wij soldaten
zijn en terwijl onze rechterlijke macht niets meer is dan een – helaas willig –
werktuig in den hand der bezettende macht zouden wij, geknechten en ont-
rechten, vertrapten en verdrukten, niet dankbaar moeten zijn jegens de dap-
peren, die ons door een persoonlijke daad van moed verlossen van enkele der
gemeenste nsb-sujetten?’42

Deze houding van oog om oog, tand om tand liet Van Heuven Goedhart
echter los als het ging om de bestraffing van landverraders en nsb’ers na de
bevrijding. Dan was de rechtsstaat in ere hersteld en daarin paste geen rech-
teloze afrekening. ‘Hoofdzaak is dat bijltjesdagen of hoe men de beraamde
bloedbaden ook betitelen wil, in strijd zijn met elke democratische gedrags-
lijn, en met de Nederlandsche Grondwet.’ Rechteloosheid diende niet met
rechteloosheid te worden bestreden.

Allang voordat de regering in Londen zich daarover uitsprak, had de ju-
rist-journalist een pakket van maatregelen bedacht voor diegenen die zich in
de oorlog tegen Nederland en zijn volk hadden gekeerd.43 Het was een sche-
matische aanpak, uiteenlopend van executie van de leiders, onder wie nsb-
oprichter Anton Mussert, tot dwangarbeid in de koloniën, met afneming van
het Nederlanderschap, voor geüniformeerde nsb’ers die zich schuldig had-
den gemaakt aan geweld. Nederlandse Waffen-ss’ers moest ook het Neder-
landerschap worden ontnomen.

Voor de overige nsb’ers bepleitte de Parool-man de instelling van kleine
commissies voor elke branche, die zich over zuivering en bestraffing zouden
uitspreken. Collaborerende ambtenaren wachtte een proces bij een speciaal
gerechtshof. In hetzelfde artikel, dat in juni 1943 in Het Parool werd gepubli-
ceerd, brak hij echter een lans voor de onderscheiding en waardering van
goede Nederlanders. ‘De mannen en vrouwen die het verzet tegen den vijand
hadden volgehouden, telkens hun gedunde gelederen aanvullend met nieu-
we strijders.’44

De invloed van Sint Michielsgestel

In dat verzet ontstonden vriendschappen tussen mensen ‘die elkander vroe-
ger niet kenden of niet begrepen’, ervoer Van Heuven Goedhart.45 Die con-
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tacten leidden vaak tot een mer à boire van ideeën die via levendige discus-
sies vorm kregen in plannen met vaak bijzondere resultaten. Een voorbeeld
daarvan was het artikel ‘Christendom en humanisme. Twee gelijkwaardige
pijlers voor de nieuwe vrijheid’, gepubliceerd in Het Parool van 10 september
1943. Aan de totstandkoming was een reeks gesprekken voorafgegaan, onaf-
hankelijk van elkaar gevoerd, binnen uiteenlopende groeperingen.

Eén zo’n gezelschap was de ‘Heren van Zeventien’ (een benaming die de
omvang duidde, maar ook een knipoog was naar de bewindvoerder van de
Verenigde Oostindische Compagnie in de zeventiende en achttiende eeuw)
dat in het gijzelaarskamp Beekvliet in Sint Michielsgestel zat opgesloten.46

Aanvankelijk waren het inderdaad zeventien heren die zich in ‘vertrouwelij-
ke gesprekken’ bogen over hoe het na de bevrijding met Nederland verder
moest. Zes van hen werkten vervolgens aan een meer concrete invulling
daarvan. Onder leiding van kampleider Schermerhorn, de vooroorlogse
voorzitter van de vereniging Eenheid door Democratie en een Vrijzinnig De-
mocraat, schaarden zich dr. Bannink, Lieftinck, prof. dr. J.H.A. Logemann,
Einthoven, mr. E.M.J.A. Stassen en wat later De Quay.47

Zij stelden zich voor dat in een bevrijd Nederland een nieuwe volksbewe-
ging moest worden opgericht, die gaandeweg de gesprekken inderdaad De
Nederlandsche Volksbeweging werd gedoopt. Er was wat discussie binnen
de groep of deze beweging nu in plaats van of juist naast de politieke partijen
moest komen; eensgezindheid bestond wel over de conclusie dat het voor-
oorlogse partijpolitieke systeem had afgedaan en dat er nieuwe partijverhou-
dingen moesten komen. Daarin leek de Nederlandsche Volksbeweging op
de Nederlandsche Unie, die aan het begin van de bezetting juist met dat doel
was opgericht. En dat was weer niet zo vreemd gezien de aanwezigheid van
onder anderen de voormalige Unie-leden Einthoven, De Quay en Stassen.48

Inhoudelijk waren de discussies in Sint Michielsgestel vooral gebaseerd
op de ideeën van de theoloog Banning. Dankzij hem kreeg de ‘doorbraak ge-
dachte’, zoals de beweging later ook wel werd genoemd, een breder karakter:
het ging niet alleen om het doorbreken van politieke verhoudingen, maar
van het gehele maatschappelijk leven.49 Banning was voor de oorlog een aan-
hanger geweest van het religieus-socialisme, een ideologie waarin de ge-
dachte leidend was dat mensen met en voor elkaar moesten leven. Dat ideaal
had hij uitgedragen binnen de sdap maar ook bij de Arbeiders Gemeenschap
de Woodbrookers, waarvan hij vanaf eind jaren twintig een van de voortrek-
kers was.50 In Sint Michielsgestel gaf hij hieraan zijn eigen definitie: perso-
nalistisch-socialisme, de politieke vertaling van zijn religieuze overtuiging,
waarin geestelijke vernieuwing het sleutelwoord was: het recht op en de
plicht van een persoonlijke verantwoordelijkheid in een zakelijke en ‘gemas-
sificeerde maatschappij’.51

Volgens Banning moest het in de naoorlogse politiek, bij de sdap in het bij-
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zonder, niet gaan om een politiek systeem of om economische kwesties. De
werkelijke vraagstukken van de nieuwe tijd betroffen geestelijke zaken zoals
de redding van de beschaving, het behoud van Europese en de nationale waar-
den. Het Evangelie stond daarin centraal: christelijk denken moest de politiek
voeden, wat daarentegen juist niets van doen had met christelijke politiek, die
in de vooroorlogse jaren tot zo veel polarisatie en verzuiling had geleid. Ban-
nings ideeën leefden voor de oorlog ook in kringen van Vrijzinnig-Democra-
ten, progressieve jongeren van zowel katholieken als christelijk-historischen
huize en religieus-socialisten, kortom allen die een uitweg zochten uit de be-
nauwende partijpolitiek.

Dat Banning uitgerekend in het gijzelaarskamp met deze opvattingen
kwam, neergelegd in het na de oorlog verschenen boek De dag van morgen,
was niet vreemd.52 Hij werd persoonlijk geconfronteerd met de catastrofale
gevolgen van het internationaal georiënteerde nazisme en het communis-
me.53 Het gezelschap van de Heren van Zeventien vormde voor Banning een
belangrijk platform om zijn opvattingen te toetsen. En dan kon na de oorlog
de werkelijke vernieuwing van de maatschappij echt beginnen.54

De geluiden van deze discussies vonden hun weg buiten de poorten van
het gijzelaarskamp. Zo correspondeerde de daar gedetineerde Geyl met on-
der andere Van Heuven Goedhart, over de discussies in Beekvliet, waarover
hijzelf overigens zeer kritisch was.55 Schermerhorn stond in verbinding met
Slotemaker de Bruïne van de Zwitserse Weg en kon via hem zijn ideeën ven-
tileren.56 En Lieftinck was voor de oorlog hoogleraar economie geweest van
de latere Parool-redacteuren Van Norden en Meijer, en had hen geïnspireerd
tot een vorm van onmarxistisch, pragmatisch socialisme. Lieftinck had voor-
al onder jongeren van christelijk-historischen huize veel gezag gehad.57

Het Parool-artikel ‘Christendom en humanisme’ dat Van Heuven Goed-
hart schreef, was het resultaat van al deze opvattingen. Hij nam in het stuk af-
stand van de vooroorlogse christelijke politiek ‘naar de vorm maar zonder in-
houd’. Christelijke partijen waren verleden tijd; ze hadden een functie gehad
toen voor christenen nog iets te bevechten viel, bijvoorbeeld voor banen in
het onderwijs, of bij de gelijkstelling in sollicitaties voor beroepen. Maar nu
dat allemaal bereikt was, werd het tijd om afscheid te nemen en deze christe-
lijke partijideologieën te vervangen door een politiek gebaseerd op christelij-
ke inspiratie en principes.

Het verschil was, aldus Van Heuven Goedhart, dat het eerste leidde tot
‘dogmatisch geharrewar’ terwijl het tweede een inspiratiebron was, waarvan
de politiek alleen maar beter kon worden. En zoals de oprechte christen zich
dan door zijn geloofsovertuiging kon laten leiden in de politiek, zo gold dat
ook voor de humanist, tot welke beweging hij zichzelf sinds enkele jaren
voelde aangetrokken. ‘Indien in een weer vrij Nederland het christelijk deel
des volks ging staan naast het humanistische, zouden alleen de aanbidders
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van een politiestaat, van een dictatuur, hetzij van één man, hetzij van één par-
tij, buiten de deur blijven.’58

Zijn woorden weerspiegelden de doorbraakgedachte en de opvattingen
van Banning, de theoloog in wie hij geïnteresseerd was geraakt; hij moet
hem hebben herinnerd aan de colleges van zijn Leidse hoogleraar Roes-
singh, en grondlegger van de Woodbrookers Gemeenschap in Nederland.
Maar bovendien echode in Bannings ideeën Van Heuven Goedharts meer
recente journalistieke verleden.59 In het vooroorlogse Utrechtsch Nieuwsblad
had hij meermalen geschreven dat het christelijk geloof de inspiratie moest
zijn voor de politiek in plaats van andersom.60 Die artikelen waren toen geba-
seerd op de Zwitserse theoloog Barth, die christelijke politiek afwees en het
alleen had over een ‘politiek van christenen’.61

Het Manifest

Er was nog zo’n stuk dat was gebaseerd op verschillende bronnen voordat
het werd gepubliceerd. Dat was Het Manifest dat in april 1944 tegelijkertijd
in Het Parool en in Vrij Nederland werd afgedrukt en dat in twee pagina’s
dichtbedrukte tekst een oproep was aan ‘alle Landgenooten’ over hoe ‘de toe-
komstige problemen van een bevrijd Nederland’ aangepakt moesten en ook
konden worden.62 Ook hierin klonk de doorbraakgedachte door. Het idee om
een blauwdruk te maken voor een naoorlogs Nederland was aan het begin
van 1943 ontstaan door de vriendschap van Van Heuven Goedhart, zijn Pa-
rool-makker De Groot en de baas van Vrij Nederland Van Randwijk.63

Hij schreef zelf een eerste versie van Het Manifest, dat toen overigens nog
niet die naam droeg. Van Randwijk paste die aan en gaf de tekst terug aan
zijn Parool-collega’s, waar nu ook de in maart 1943 vrijgelaten Van Norden
en Meijer deel van uitmaakten. Zij brachten hun eigen visies in en nadat ook
Frans Goedhart weer bij Het Parool was teruggekeerd, werd het stuk opnieuw
herschreven. Inmiddels waren ook andere vrienden van Van Heuven Goed-
hart bij het concept betrokken: Slotemaker de Bruïne en Schermerhorn, die
in december 1943 uit Sint Michielsgestel was ontslagen en begin 1944 lid
was geworden van de politieke commissie van de Zwitserse Weg.64

Met al die aanpassingen werd het betoog er niet leesbaarder op, het be-
droeg inmiddels 102 pagina’s en was vooral een samenvatting van veel dis-
cussies en moeizaam bereikte compromissen. Daarom werd in februari
1944 besloten een kort wervend verhaal te maken met een globale bood-
schap van wat in de illegaliteit leefde, althans in de zich progressief noemen-
de tak daarvan. Ook hiervoor legde Van Heuven Goedhart de basis, waarna
eerst Van Randwijk, vervolgens de rest van de Parool-redactie en ten slotte de
Zwitserse Weg eraan schaafden.65 Het resultaat was begin april gereed en be-
stond uit een inleiding waarin de lezer het doel van Het Manifest uit de doe-
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ken werd gedaan. Daarna volgden drie hoofdstukjes: ‘Het Verzet’, ‘De Over-
gangstijd’ en ‘De Toekomst’.

In het eerste deel werd het Nederlandse volk opgeroepen tot aan de bevrij-
ding verzet te blijven plegen. Leidraad was onder meer het ‘Commentaar’
(van Bosch van Rosenthal) op de ‘Aanwijzingen in geval van een vijandelij-
ken inval’ van de regering uit 1937. In ‘De Overgangstijd’ werd de nadruk ge-
legd op het gehoorzamen aan het Nederlands regeringsgezag direct na het
vertrek van de Duitsers, de strenge bestraffing van oorlogsmisdadigers (zon-
der te vervallen in een Bijltjesdag), de verwerping van ‘elken vorm van mili-
taire dictatuur’, de terugkeer van vrijheid van pers en de repatriëring van
naar Duitsland gedwongen arbeiders. De parlementaire democratische staat
moest in ere worden hersteld, onder voorwaarde dat de illegaliteit daarin
eerst een duidelijke inbreng kreeg, in afwachting van verkiezingen.

Het meest opmerkelijke en nieuwe stond in het hoofdstukje ‘De Toe-
komst’. Dat wil zeggen, nieuw voor diegenen die Het Parool of Vrij Nederland
niet kenden. Want de denkbeelden over een nieuw politiek stelsel en een
nieuwe bestuurlijke inrichting waren in de voorafgaande maanden bij her-
haling in die bladen besproken. ‘Met de bevrijding van ons vaderland is het
historisch moment aangebroken voor een radicale vernieuwing van ons
volksleven in staatkundigen, socialen, economischen en cultureelen zin.’

Wat dat betekende werd in de daaropvolgende acht punten uitgewerkt.
Een herstel van de parlementaire democratie, de instelling van medezeggen-
schapsorganen in het bedrijfsleven, inperking van kapitalistische politiek
ten gunste van een geleide economie, waarin productie naar behoefte bepa-
lend was, en een aanzet tot sociale verzekeringen. Verder werd in dit hoofd-
stuk een gelijkwaardige positie van de koloniën opgeëist binnen het Konink-
rijk en moest Nederland streven naar samenwerking met West-Europese
landen en lid worden van een wereldvolkerenorganisatie. Daarin zou Neder-
land een bijzondere positie moeten verwerven ‘voor het behoud van even-
wicht tusschen het machts- en rechtselement in de internationale orde’.66

Het Manifest werd apart verspreid, maar onder meer ook bij Het Parool
van 26 april 1944 toegevoegd. In dat nummer werd nog eens apart aandacht
geschonken aan de instelling van een Nationale Vergadering, die althans tij-
delijk het oude parlement moest vervangen. Zo’n Nationale Vergadering
moest bestaan uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk leven, het
kerkelijk leven en de illegaliteit. Pas als de Nationale Vergadering orde op za-
ken had gesteld, konden verkiezingen worden uitgeschreven. Met die stel-
lingname mengde de redactie zich in de discussie die vooral in Londen werd
gevoerd of en zo ja hoe het parlement, al dan niet in vooroorlogse samenstel-
ling, zou moeten terugkeren.67

Die globale toon van Het Manifest was niet alleen bedoeld om een groot le-
zerspubliek te bereiken, maar ook om meerdere ondertekenaars te overtui-
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gen. De opstellers kwamen zelf uit de kring van Het Parool en Vrij Nederland
en hadden steun van de Zwitserse Weg. Het zou mooi zijn als dat nog breder
kon worden aangevuld, zodat Het Manifest zowel voor het Nederlandse volk
als voor de regering in Londen een stuk van gewicht was. Daarom werd het
voor publicatie voor verzoek om adhesie toegezonden aan de Raad van Ver-
zet en de redacties van Ons Volk, Je Maintiendrai, Christofoor, Op Wacht, De
Waarheid en De Vrije Kunstenaar.

Het resultaat daarvan was een koude douche; de reacties varieerden van
terughoudend tot afwijzend. Het had allereerst te maken met het gegeven
dat geen van de aangeschrevenen op de hoogte was geweest van de totstand-
koming van Het Manifest. Dat had al maanden aan discussies opgeleverd
tussen mensen die elkaar goed kenden, hoe kon dan worden verwacht dat
minder ingewijden zonder voorkennis plotseling overtuigd waren van de in-
houd en het belang daarvan? De Raad van Verzet vond dat het aantal groepen
dat benaderd was te beperkt. Ook Ons Volk nam zo’n houding aan en beval
aan om de contactgroep De Kern in te schakelen.

De overige bladen wilden meer tijd voor beraad, alvorens hun handteke-
ning te zetten. Die tijd was er echter niet en toen bleven alleen De Waarheid
en De Vrije Kunstenaar over die onvoorwaardelijk bereid waren te tekenen.
Maar nu hadden Van Heuven Goedhart en Van Randwijk bezwaren: ze von-
den de handtekening van De Waarheid niet passen omdat de communisten
volgens hen principieel geen steun konden geven aan een parlementaire de-
mocratie. En alleen een handtekening van De Vrije Kunstenaar, dat zich nau-
welijks met politiek inliet, zou Het Manifest eerder zwakker maken dan ster-
ker.68

Het stuk werd dan toch in een oplage van 60.000 gedrukt en pas daarna
stroomden de loftuitingen binnen. Andere illegale bladen namen het alsnog
over, De Waarheid prees het de hemel in en in Londen besteedde Radio Oran-
je er drie uitzendingen aan. Het Londense Vrij Nederland noemde het een
‘document van bijzondere betekenis’ en drukte een samenvatting af; de bbc

en andere Britse media wezen op het belang ervan.69

Waarom was er niet meer tijd voor overleg geweest? Omdat van de belang-
rijkste apostel van Het Manifest, Van Heuven Goedhart, op het punt stond
om het land te verlaten. Sterker nog, anderhalve week nadat de tekst was ge-
drukt, stond de vertrekdatum gepland: maandag 24 april 1944, bestemming
Londen.70 De reis, die via België, Frankrijk, over de Pyreneeën naar Spanje
zou gaan en volgens planning daarna via Portugal naar Engeland, kwam niet
zomaar uit de lucht vallen.

Er was bij de leden van de Grebbecommissie, waarin Vrij Nederland, Het
Parool, de Zwitserse Weg en enkele andere vooraanstaande groepen van de il-
legaliteit elkaar ontmoetten, in de afgelopen maanden de overtuiging ge-
groeid dat ‘iemand uit het verzet’ naar de overkant moest. De regering in
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Londen bleek slecht geïnformeerd te zijn over wat zich in bezet Nederland
afspeelde en de telegrammen, zendcontacten en koeriersdiensten waren
geen probaat middel om daarin verandering te brengen.

Visser ’t Hooft, in Genève de spil van alle inkomende en uitgaande post
voor de Zwitserse Weg a tussen Nederland en Londen, was degene die de bal
aan het rollen bracht. De slechte communicatie in de ‘Staehle-kwestie’ zat
hem dwars en op 24 januari 1944 schreef hij in een telegram aan de politieke
commissie van de Zwitserse Weg: ‘In dit verband begint het langzamerhand
toch wel heel nodig te worden dat een representatief en zéér wel ingelicht
vertegenwoordiger van de groep die achter ng224 (de Grebbecommissie)
staat naar de overkant gaat. Al onze informatie weegt waarschijnlijk niet op
tegen een persoonlijk contact.’71

De leden van de Grebbecommissie hoefden niet overtuigd te worden, zeker
niet nadat premier Gerbrandy op 3 februari het overleg met Staehle als ‘onge-
wenst’ had beëindigd. Ook hier had de regering blijk gegeven niet te begrijpen
wat in Nederland speelde en hoe de verhoudingen binnen de illegaliteit la-
gen.72 Maar de regering zag het anders. Gerbrandy was niet tegen de komst van
een gezant, maar dat moest dan wel een ‘representatief persoon’ zijn, die de
‘opvattingen van de leidende verzetsorganisaties’ kon overbrengen.73

Daar stak nu juist het probleem. Er waren geen leidende verzetsorganisa-
ties en al helemaal geen samenwerking of coördinatie daartussen, laat staan
dat een persoon dat bonte gezelschap kon representeren. Tussen januari en
april had Bosch van Rosenthal even manhaftige als tot mislukken gedoemde
pogingen gedaan om die illegaliteit bij elkaar te brengen. Maar Gerbrandy en
zijn collega-ministers mochten dan misschien niet begrijpen dat ze iets on-
mogelijks vroegen met hun gewenste profiel van de gezant, de Grebbecom-
missie merkte tegelijkertijd op dat door de regering wel groen licht was gege-
ven voor de missie. En het onbegrip aan de overkant bevestigde nogmaals de
dringende noodzaak van zo’n persoonlijke boodschapper.

De vraag die nu voorlag was wie van de Grebbecommissie die rol zou moe-
ten vervullen. Het zou iemand moeten zijn die uitstekend op de hoogte was
van de illegaliteit en van de problemen die daar bestonden om tot samenwer-
king te komen, vooral door de houding van de od.74 Hij zou de regering moe-
ten kunnen overtuigen van de noodzaak van een overgangsbewind, zonder
de dominante positie die de Ordedienst daarin voor zichzelf opeiste. En hij
zou het radio- en inlichtingenverkeer vanuit Londen moeten verbeteren.75

Van de leden van de Grebbecommissie vielen af: Bosch van Rosenthal,
vanwege zijn coördinerende rol in de illegaliteit, Slotemaker de Bruïne, die
niet gemist kon worden in zijn positie in de politieke commissie van de Zwit-
serse Weg, Van Randwijk omdat hij de hoofdredacteur was van Vrij Neder-
land. Bleven over: Van Holthe tot Echten en Van Heuven Goedhart. De keus
viel op de laatste. Dat had te maken met de zwaarte van de reis, vooral de voet-
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tocht over de Pyreneeën zou fysiek moeilijk zijn en Van Holthe had niet de li-
chamelijke conditie om dat risico aan te gaan.76

Arie Meijer-Schwenke

En er was nog een argument waarom voor Van Heuven Goedhart werd geko-
zen. Hij was, naar eigen zeggen, ‘Staatsfeind no. 1’ en werd zo naarstig door
de Duitsers gezocht dat hij zich niet meer vrij kon bewegen. Een van de be-
langrijkste redenen dat hij nog steeds op vrije voeten rondliep, was te danken
aan een bijzondere tipgever, Arie Meijer-Schwenke. ‘De mededeling dat ik
zo gezocht werd, werd door die mijnheer Meijer-Schwenke aan één van mijn
vrienden verteld, die mij deswegen heeft kunnen waarschuwen en gezegd
heeft: “Denk er aan, dit horen wij van één van onze spionnen in de s.d.” Ik
ben nog altijd blij dat ik het wist, want dan was men tenminste enigszins op
zijn hoede.’77 De vrienden via wie hij dat gehoord had, waren Van Norden en
Jan Meijer: Meijer-Schwenke was de broer van Parool-redacteur Meijer, zijn
moeders naam Schwenke had hij later toegevoegd.78

Arie Meijer-Schwenke behoorde niet tot de illegaliteit en was zelfs niet ie-
mand die men in de categorie ‘goede Nederlanders’ zou willen plaatsen. In-
tegendeel, hij werkte actief samen met de Duitsers, met wie hij sinds het be-
gin van de jaren dertig een zakelijke relatie had opgebouwd. Als eigenaar van
de Vereenigde Persbureaux (vpb) wist hij in 1933 door bemiddeling van de
extreem rechtse Nationaal Socialistische Nederlandsche Arbeiders Partij
(nsnap) de alleenvertegenwoordiging te verkrijgen van het Deutsche Presse-
Verlag dr. Rudolof Dammert GmbH.79 Vanaf dat moment werden de banden
met de door de nazi’s gedomineerde Duitse drukkers- en uitgeverswereld in-
niger en hij werd in 1936 zelfs lid van de nsb.80

Na de Duitse inval in Nederland richtte hij samen met enkele andere jour-
nalisten de Centrale Adviescommissie voor de Nederlandsche Pers op, waar-
van ook spoedig de nsb-topman Rost van Tonningen deel uitmaakte. De
naam werd kort daarop gewijzigd in Raad van Voorlichting der Nederland-
sche Pers en deze ontwikkelde zich tot een controleorgaan van de vaderland-
se media. De persondernemer wist er zakelijk van te profiteren door de Raad
een exclusief contract te bieden van zijn vpb, waarvan de Nederlandse media
gedwongen waren kopij af te nemen. De instelling werd echter begin januari
1941 overbodig door de oprichting van het Departement van Volksvoorlich-
ting en Kunsten, waar Max Blokzijl de verantwoordelijkheid over de pers
kreeg. Meijer-Schwenke verzette zich tegen die benoeming omdat hij vrees-
de voor zijn zakelijke belangen.81

Maar de broer van Parool-redacteur Meijer behield zijn contacten met de
Duitsers en hij werd daarbij niet zozeer gedreven door sympathie voor de na-
zi’s als wel door geld. Daar waar hij zakelijk gewin zag, verdween zijn moraal

231

Riemen_150x230  26-01-11  13:06  Pagina 231



en haalde hij binnen wat hij binnen kon krijgen. Niet dat hij geen moraal be-
zat: bij zijn drukkerijen en bureaus werkten zowel nsb’ers als onderduikers
en de laatsten droegen hem op handen. Zijn broer had enkele malen met suc-
ces een beroep op hem gedaan om bij de Duitsers te bemiddelen teneinde ge-
vangen vrienden vrij te krijgen, onder wie de joodse actrice Caro van Eijk.82

Van Heuven Goedhart had alleen maar slechte ervaringen met hem en die
stamden zelfs nog uit de tijd dat hij hoofdredacteur van De Telegraaf was.
Meijer-Schwenke had toen geprobeerd klanten te werven voor zijn Vereenig-
de Persbureaux onder de Engelse vertaling United Press-Bureaux. Van Heu-
ven Goedhart had voor zijn krant een uniek contract afgesloten met het echte
persbureau United Press en eiste met succes dat Meijer-Schwenke stopte
om van de mogelijke naamsverwarring misbruik te maken.

Later kreeg hij het opnieuw met de eigenaar van vpb aan de stok toen hij
hoofdredacteur van het Utrechtsch Nieuwsblad was geworden. Nu verkocht
Meijer-Schwenke kopij van de vpb zowel aan het un, waarmee hij een afna-
mecontract had, als aan de concurrent Utrechtsch Dagblad, waarmee geen af-
spraken bestonden. Van Heuven Goedhart verbrak daarop de relatie met de
vpb en hield er bovendien een blijvende rancune jegens de eigenaar aan over.
Toen hij eind jaren dertig ontdekte dat correspondenten van de vpb voor de
Duitsers spioneerden, gaf hij dat door aan de Nederlandse militaire inlich-
tingendienst.83 Voor hem was Meijer-Schwenke ‘zeer onbetrouwbaar’ en
daarom wilde hij in de oorlog geen rechtstreeks contact met hem hebben.84

Dat gold niet voor Het Parool. Medio 1942 waren alle ondernemingen van
Meijer-Schwenke onder Duits beheer geplaatst. Uit een justitieel onderzoek
bleek vervolgens dat hij behoorlijk had gezwendeld en toen hij daarvoor ge-
straft dreigde te worden, trok hij zich gedesillusioneerd terug.85 Juist in die
dagen zat Het Parool zonder drukkerij. Hij zwichtte voor de druk van zijn
broer en wist gedaan te krijgen dat zijn bedrijf aan de Haagse Muzenstraat
enkele maanden de krant zette. Simon Carmiggelt, bevriend met Meijer en
Van Norden en voor de oorlog journalist bij het Haagse dagblad Vooruit (kop-
blad van Het Volk), raakte op die manier bij Het Parool betrokken en was in
die dagen de belangrijkste medewerker in de residentie.86

Meijer-Schwenke stemde er ook mee in een vriend van Meijer en Van Nor-
den, A.J. Noordam, aan te stellen bij de door de Duitsers beheerde vpb. Noor-
dam kon zo inlichtingen over de bezetter verzamelen.87 Dankzij de spionage
van Meijer-Schwenke en Noordam werden onder meer illegaal identiteitsbe-
wijzen en doorlaatpassen vervaardigd. Via Van Norden en zijn broer raakte
Meijer-Schwenke steeds verder bij de illegaliteit betrokken en hij ontpopte
zich als een zeer waardevolle informant over wat zich bij de Duitsers afspeel-
de.

Naast zijn al bestaande relaties knoopte hij begin 1943 contacten aan met
de Duitse sipo en sd-officier Schmidt.88 Deze kreeg in de daaropvolgende
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maanden de leiding over de jacht op Van Heuven Goedhart. Het was daarom
aan Meijer-Schwenke te danken dat de gezochte wist hoe en waar hij gevaar
liep.89 Direct na de razzia van 21 januari 1944 was Meijers broer op verzoek
van Van Norden gaan speuren of meer arrestaties te verwachten waren. Hij
ontdekte dat Stallinga, de Parool-hoofdverspreider, door de Duitsers op 4 mei
1944 zou worden vrijgelaten met het doel als lokaas te dienen voor de nog vrij
rondlopende Parool-top.

Om Stallinga op een dwaalspoor te zetten, werd hem via de Parool-redactie
een brief in handen gespeeld met een vervalste handtekening van Van Heu-
ven Goedhart. De ondertekening was niet het enige dwaalspoor, hij was ook
al richting Londen vertrokken.90 Toen de Duitsers achter dat bedrog kwa-
men, had Stallinga voor hen als overloper afgedaan en werd hij buiten de
deur gezet. Voor zijn verraad en dubbelhartige opstelling werd de Parool-
man na de oorlog door een door de krant ingestelde ereraad, onder leiding
van Van Heuven Goedhart, terechtgewezen; hij mocht niet meer bij de krant
binnenkomen.91

Maar met Meijer-Schwenke had hij nog minder compassie, zijn werk voor
het verzet ten spijt. Wie Van Heuven Goedhart persoonlijk raakte, kon voor
hem geen goed meer doen. ‘Dan werd hij een woedend dier dat met volle
kracht zijn klauw naar je uitsloeg,’ herinnerde zich een collega-journalist.92

Diens hulp als belangrijk tipgever, aan wie hij nog steeds zijn vrijheid dank-
te, ten spijt vond Van Heuven Goedhart dat de broer van zijn Parool-makker
Meijer ‘hopeloos fout is geweest in tien, twintig opzichten’. Om die reden
raadde hij na de oorlog Justitie dringend aan om Meijer-Schwenke te vervol-
gen. ‘Wij willen alleen t.z.t. gaarne tegenover al datgene, wat hem bezwaart,
eerlijkheidshalve datgene stellen, waarmee hij ons van dienst is geweest, op-
dat de rechter alle feiten kenne, voordat de rechter een oordeel uitspreekt.’93

Meijer-Schwenke werd in 1947 door de Commissie Perszuivering verboden
zijn vak nog verder uit te oefenen. Voor zijn foute aandeel in de oorlog kreeg
hij twintig jaar gevangenisstraf.94

De organisatie ‘Dutch-Paris’

Nadat Van Heuven Goedhart door de Grebbecommissie was aangewezen de
tocht naar Londen te ondernemen moest er veel gebeuren en dat vooral ook
nog snel, want hij liep steeds meer gevaar. Snelheid was bovendien geboden
omdat, nu de regering het eens was met een boodschapper, de over te bren-
gen informatie zo actueel mogelijk moest zijn. ‘In besprekingen, die ik nooit
vergeten zal, noch om de kameraadschappelijken geest die ze kenmerkte,
noch om de lichtelijk fantastische omstandigheden, waaronder ze werden
gehouden, was uitgemaakt dat ik gaan zou. De Regeering werd op de hoogte
gesteld: zij kreeg te vernemen dat “een zekere Blake” als afgezant van een
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aantal verzetsgroepen zou trachten te komen opdagen.’95

Die verzetsgroepen waren, behalve de Grebbecommissie, de Zwitserse
Weg en de contacten via Bosch van Rosenthal, het Vaderlandsch Comité on-
der leiding van Drees. Met Drees sprak Van Heuven Goedhart daags voor zijn
vertrek; deze wilde van de regering graag enkele vragen beantwoord zien. Wat
werd precies verwacht van het Vaderlandsch Comité? Kon dat opereren als
overgangsbewind en hoe moest dat worden ingepast in een bestuursstruc-
tuur en wat was de rol van de overige verzetsgroepen? De voormalige direc-
teur van de Nederlandsche Bank, mr. L.J.A. Trip, gaf Van Heuven Goedhart
enkele vragen en gegevens mee over de waarde van de gulden. De speciale
koerier Blake knoopte die informatie letterlijk in zijn oren: hij leerde alles uit
het hoofd, om geen bewijsmateriaal bij zich te hoeven dragen.96

Zijn reis was voorbereid door Jean Weidner, een in Frankrijk wonende Ne-
derlander die medio 1942 een verbindingsroute had opgezet tussen België
en Spanje. In de daaropvolgende jaren was die route uitgegroeid tot een fijn-
mazige organisatie onder de naam ‘Dutch-Paris’, met contactpunten en pas-
seurs van Brussel, via de Belgisch-Franse grens, naar Parijs.97 Vanaf de Fran-
se hoofdstad liep een route naar Zwitserland, een andere via Lyon en
Toulouse naar de Pyreneeën, waar ze eindigde in het bergstaatje Andorra.
Weidner had in Frankrijk wat fortuin gemaakt als textielkoopman en bezat
verschillende zaken in Parijs en Lyon. Dankzij zijn organisatie werden in de
oorlog honderden vluchtelingen over de Frans-Spaanse grens geholpen,
vaak joden maar ook gestrande Britse piloten en koeriers, zoals Van Heuven
Goedhart.

Het was Visser ’t Hooft van de Zwitserse Weg die Weidner had gevraagd de
reis van ‘colonel Blake’ te organiseren. De twee kenden elkaar sinds 1942 via
de Nederlandse gezant in Bern, de broer van Bosch van Rosenthal.98 Dat het
om een bijzondere overtocht ging van een Zeer Belangrijk Man, de ‘zbm’, zo-
als Van Heuven Goedhart werd geduid, bleek onder meer uit het risico dat
Weidner persoonlijk nam.99 In februari 1944 had hij naar Zwitserland moe-
ten vluchten, omdat de Gestapo hem op de hielen zat. Speciaal om de reis
voor de ‘zbm’ voor te bereiden, keerde hij medio april terug naar Frankrijk.
Hij moest de voettocht over de Pyreneeën goed plannen omdat besloten was
dat Van Heuven Goedhart niet in een gebruikelijk konvooi zou overtrekken,
maar alleen.100

Weer terug in Genève kreeg hij van Visser ’t Hooft te horen dat de regering
ook hem in Londen wilde uitnodigen. Daarop meldde hij zich bij zijn eigen
organisatie als vluchteling. Maar zijn reis strandde in Toulouse, waar de
 Gestapo hem inrekende. Ironisch genoeg dacht de Duitse geheime politie
een andere bekende Franse verzetsstrijder te pakken te hebben, een zekere
Dupondt. Pas na enkele dagen verhoor kwamen de ondervragers achter
Weidners werkelijke identiteit. Hij werd ter dood veroordeeld, wist te ont-
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snappen, werd weer opgepakt, ontsnapte andermaal en ontkwam naar Ge-
nève. Kort na de geallieerde invasie in Normandië toog hij andermaal naar
Frankrijk, zette de organisatie Dutch-Paris weer op poten en vloog toen, op
nadrukkelijke uitnodiging van de Nederlandse regering, in augustus 1944
eindelijk naar Londen.101

Weidner was niet op de hoogte van de identiteit van de ‘zbm’ die hij via Bel-
gië, door Frankrijk naar Spanje moest leiden. En omgekeerd wist deze ‘zbm’
niets van de achtergronden van Weidner en diens organisatie. Hem was al-
leen bekend hoe en wanneer hij vanuit Amsterdam tot aan de Nederlands-
Belgische grens bij het Limburgse Beek zou worden gebracht.102 De regering
had op 25 maart het groene licht gegeven voor de komst van een ‘vooraan-
staand representatief persoon uit weerstandsbeweging’ en daarop was be-
sloten om het vertrek van Van Heuven Goedhart voor maandag 24 april te
plannen.103

Wat deed hij in die vier weken? Uiteraard bereidde hij zich voor op die reis,
waarvan hij zich van het ernstige risico terdege bewust was. Tegenover zijn
jeugdvriend Johannes Verdoorn zei hij daags voor de grote dag: ‘Ik weet niet,
of wij elkaar ooit weer zullen zien – ik ken de dodelijke gevaren van deze
daad, dus maak geen illusies. Maar ik doe dit, omdat ik het nu eenmaal doen
moet.’ Daarop verliet hij het appartement van Verdoorn aan de Amsterdam-
se Olympiaweg, die door het raam hoofdschuddend ‘zijn lange, wat gebogen
figuur, om de hoek van de straat zag verdwijnen’.104

‘Popeye the Sailorman’

Intussen ging hij wel gewoon door met waarmee hij al maanden bezig was.
Hij redigeerde Het Parool, hij schreef aan Het Manifest, hij werkte schouder
aan schouder met Bosch van Rosenthal om de illegaliteit op één lijn te krij-
gen, hij onderhandelde met vader en zoon Van der Giessen over de drukmo-
gelijkheden na de oorlog. ‘Wij deden niets anders dan verzetswerk de laatste
jaren. Niemand dacht nog aan zijn oude maatschappelijke plaats. Niemand
leefde nog thuis. Onze heele groep bestond allang uit “full-timers”, en zij
werkten eigenlijk dag en nacht.’105

In zo’n nacht, die van 31 maart op 1 april 1944, werd bij Breda een nieuwe
koerier uit Engeland gedropt, Tom Biallosterski, voormalig verspreider van
Het Parool, waar hij onder de naam ‘Popeye the Sailorman’ bekend had ge-
staan. Hij was in het najaar van 1943, tegen de uitdrukkelijke wens van Van
Heuven Goedhart in, naar Engeland gegaan.106 Daar had hij zijn voormalige
Parool-collega Warendorf ontmoet, die er vanuit Londen alles aan probeerde
te doen om het contact tussen de regering en de illegale pers te verbeteren.
Met dat doel was vier maanden daarvoor al de geheim agent Grün gedropt,
met de eerder beschreven dramatische gevolgen.
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Net als Grüns missie waren ook de organisatie en het doel van Bialloster -
ski’s komst niet voorbereid door de Nederlanders in Londen, waarvoor het
Bureau Inlichtingen onder leiding van de voormalig od’er majoor dr. J. So-
mer geëquipeerd was. Tot woede van Somer werden Grün en later Biallos-
terski getraind en uitgezonden door de Dutch Section van de Britse Special
Operations Executive.

De koerier had vijftigduizend gulden van de regering in zijn bagage, te
verdelen onder de illegale pers, en een rubberen cliché met een speciale
boodschap van koningin Wilhelmina, die overal moest worden afgedrukt.
Maar los van die geschenken moest hij een blijvend contact tussen de illegale
pers en Londen opbouwen.107 Zijn komst kwam op een cruciaal moment. De
verschillende illegale bladen waren met elkaar in gesprek over de inhoud en
de publicatie van het door Van Heuven Goedhart en Van Randwijk geconci-
pieerde Manifest.

Geheel volgens zijn instructies meldde Biallosterski zich tot Je Maintien-
drai, en daarbij voegden zich ook Trouw, De Toekomst, De Geus, De Vrije Ka-
theder, Katholiek Kompas en Het Vaderland.108 Na enige interne strubbelingen
werd een akkoord bereikt over de publicatie van de boodschap van de konin-
gin. Die werd bijvoorbeeld in Het Parool op 26 april op de voorpagina gepu-
bliceerd. Wilhelmina riep daarin op ‘schouder aan schouder te strijden voor
dezelfde zaak, de zaak der waarheid en gerechtigheid, de zaak der bevrijding;
strijden voor het frissche jonge Nederland dat moet voortkomen uit deze
oorlog, waarvan gij thans de ellende en het lijden gevoelt, maar dat eens met
Gods hulp zal komen’.109

Begin mei werd ook het geld verdeeld. Biallosterski gaf vooralsnog maar
de helft van de vijftigduizend gulden. De bladen verdeelden dat als volgt on-
der elkaar: vijftienduizend voor Het Parool, Vrij Nederland, Trouw, Je Main-
tiendrai en Ons Volk (elk drieduizend gulden) en de rest voor de overige klei-
nere illegale bladen.110 Van Heuven Goedhart was hierbij niet persoonlijk
betrokken en hij zag zelfs geen kans meer om zijn vriend te ontmoeten. Hij
zou hem pas weer tegenkomen in Londen, waar beiden onafhankelijk van el-
kaar arriveerden. Hij nam zijn voormalige Parool-collega daar in dienst bij
het ministerie van Justitie. Bij een nieuwe overtocht naar bezet Nederland
werd Biallosterski in april 1945 door de Duitsers doodgeschoten toen hij na
een aanhouding voor hen op de vlucht sloeg.111

Spionage op de Zwitserse Weg

Op de valreep voor zijn vertrek werd Van Heuven Goedhart nog wel gecon-
fronteerd met het begin van een zaak die als de ‘spionageaffaire van de Zwit-
serse Weg’ berucht werd. De Ordedienst (od) maakte sinds september 1943
in het geheim van alle microfiches een duplicaat, die via de politieke com-
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missie van de Zwitserse Weg naar Londen werden verzonden. Daartoe werd
fotograaf W. Prins uit Amsterdam, die de microfiches filmde, opgedragen
om telkens een extra exemplaar naar de od te sturen.112 Eind januari meende
od-commandant Six dat er genoeg bewijs was om aan te tonen dat de Zwit-
serse Weg censureerde en werd koerier Van Borssum Buisman opgedragen
met het materiaal naar Londen te gaan. Die werd echter begin februari 1944
gearresteerd.

Daarop besloot Six Hebe Kohlbrugge, de vrouw die ooit de Zwitserse Weg
had helpen opzetten en die de spil was in de microfilmaffaire, naar Engeland
te sturen.113 Bij toeval hoorde Van Randwijk in de loop van maart van de voor-
genomen reis. De hoofdredacteur was daarover allerminst enthousiast. Wat
zou Kohlbrugge allemaal in Londen gaan vertellen na alle ruzies die ze met
de Zwitserse Weg, Vrij Nederland en Van Randwijk in het bijzonder had ge-
had?114 Van Randwijk en Slotemaker de Bruïne vroegen Visser ’t Hooft de re-
gering te waarschuwen voor haar komst. Het was allemaal extra ongelukkig
omdat ook Van Heuven Goedharts vertrek naar Londen vaststond en nu zag
het er naar uit dat Kohlbrugge daar eerder zou arriveren: ze vertrok al op 
4 april.115

Een kleine week daarna ontdekte Vrij Nederland-redacteur Arie van Na-
men via een gezamenlijk contact dat od-leider Six op de hoogte was van het
telegram dat Van Randwijk en Slotemaker de Bruïne naar Visser ’t Hooft
hadden gestuurd.116 Van Randwijk eiste in een brief aan Six onmiddellijk op-
heldering over dat verhaal, maar hij kreeg een koel antwoord: ‘Het is mij
reeds vaker gebleken dat door u uit presumpties feiten worden geconstru-
eerd. […] In verband met toon en inhoud retourneer ik u hierbij uw missi-
ven.’ Die brief werd hem op 25 april bezorgd, de dag nadat Van Heuven
Goedhart naar Londen was vertrokken.117

Maar Six’ ontkenning hield niet lang stand. Kohlbrugge was namelijk bij
het begin van haar reis al gestrand; bij een controle op persoonsbewijzen was
ze in de trein gearresteerd. Ze had nog net kans gezien de microfilms in de
zak van een andere passagier te stoppen en die een telefoonnummer van een
kennis in Amsterdam in de oren te fluisteren.118

Het filmrolletje begon een zwerftocht door Nederland en belandde via een
toeval bij Jaap le Poole, een van de leiders van de nauw met Vrij Nederland en
de Zwitserse Weg samenwerkende spionagegroep Blauw/Rinus. Hij ont-
wikkelde het filmpje en zag tot zijn stomme verbazing dat daarop zijn eigen
stukken stonden die hij een tijdje terug aan Slotemaker de Bruïne had gege-
ven, om via de Zwitserse Weg naar Londen te zenden. Le Poole alarmeerde
Slotemaker de Bruïne: het bewijs voor de spionage was geleverd, Six kon
niets meer ontkennen.119

Om te voorkomen dat de zaak verder escaleerde en zelfs tot een uiteenval-
len van het verzet zou leiden, vroegen Van Randwijk en Slotemaker de Bruï-

237

Riemen_150x230  26-01-11  13:06  Pagina 237



ne aan Bosch van Rosenthal en Drees om te bemiddelen.120 Dat leidde tot een
gesprek met Six, wat op zichzelf al een doorbraak was: voor het eerst was hij
bereid Bosch van Rosenthal te ontmoeten, vooral dankzij de inspanningen
van de gezamenlijke kennis Drees.121

De voormalige Commissaris van de Koningin deed een onderzoek naar de
‘spionageaffaire’ en concludeerde dat de od weliswaar een misstap had be-
gaan, maar ‘de daad op zichzelf doodverft de od niet tot een organisatie die
ongeschikt is om na de bevrijding de orde te handhaven’.122 Het bewijs van
censuur, waar het allemaal om begonnen was, kon overigens door de od op
basis van de spionage niet geleverd worden.123 Daarmee was de kou uit de
lucht, maar de affaire was allerminst afgesloten of opgelost. Van Heuven
Goedhart zou er later in Londen weer mee te maken krijgen.124

De reis van ‘colonel Blake’

Colonel Blake moest nu echt gaan. Hij kocht skischoenen voor de tocht over
de Pyreneeën, en schafte zich een wekker aan, waar hij doorgaans een hekel
aan had. Hij stopte die spullen, samen met wat extra kleren, in zijn kleine
lichtbruine koffertje, datzelfde koffertje waarmee hij in het opsporingsregis-
ter van de Gestapo stond.125 Hij nam afscheid van zijn vrienden. Daarna
bracht hij de middag voorafgaand aan zijn vertrek door bij Van Randwijk, in
de tuin van diens onderduikadres bij dominee dr. G. Oorthuys aan de Prin-
sengracht 21.126

‘Het is voorjaar en warm. Er wordt gepraat en gelachen alsof het een zon-
dagmiddag theevisite is, zonder luidruchtigheid, maar toch volmaakt zorge-
loos,’ schreef Van Randwijk later. ‘Er is een waslijn gespannen en er staat een
teiltje. Ergens in de hoek ligt een afgebroken deurknop. Als vanzelf ontstaat
het spelletje de deurknop in het teiltje te mikken. Het houdt ons een uur be-
zig, telkens met nieuwe regels, nieuwe proeven. Het was de enige manier om
de spanning draaglijk te maken.’127 Er waren drie mensen van wie Van Heu-
ven Goedhart niet persoonlijk afscheid kon nemen: zijn vrouw en twee doch-
tertjes, dat was te gevaarlijk. Hij liet hen over aan de zorg van zijn vriend Van
Holthe tot Echten, die hij had geïnstrueerd wat te doen in geval van nood.128

Hij had zich in de voorbije weken laten volpompen met informatie. Daags
voor zijn vertrek had Drees hem echter verteld dat hij de vragen die hij hem
had toevertrouwd over het Vaderlandsch Comité ook aan professor Rutgers
had gegeven. Rutgers was minister geweest in het eerste kabinet-Colijn, een
antirevolutionair en vooraanstaand man in het verzet, waarin hij onder meer
posities had bekleed in het eerste Grootburgercomité van Vorrink. Hij raakte
daarna betrokken bij Trouw en het was vanuit die groep dat hij op woensdag
26 april, twee dagen na het vertrek van Van Heuven Goedhart, met een boot-
je de Noordzee zou oversteken met eenzelfde missie: de regering in Londen
informeren.
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Alleen was zijn boodschap inhoudelijk totaal anders dan van zijn verzets-
collega: hij zou de visie van Trouw over een naoorlogs Nederland overbren-
gen.129 Die verzetsgroep was bang voor een te linkse signatuur van de illega-
liteit en hield bovendien vast aan de vooroorlogse partijpolitiek.130 Omdat
Rutgers per schip ging, zou hij veel eerder aankomen dan Van Heuven Goed-
hart. De regering in Londen verkeerde zelfs lange tijd in de veronderstelling
dat Rutgers de ‘colonel Blake’ was, wiens komst als ‘boodschapper’ was aan-
gekondigd.131 Maar het scheepje van Rutgers en zijn medebemanningsleden
raakte al direct uit de koers, werd door de Duitsers geënterd en de inzitten-
den werden aan land gebracht en opgesloten. Rutgers stierf in februari 1945
in een Duitse gevangenis.

Colonel Blake was van die dramatische afloop onwetend. Hij was de
maandag voor Rutgers fatale bootreis uit Amsterdam vertrokken, ’s mor-
gens heel vroeg om te profiteren van de drukke ochtendspits in de treinen:
dan was de controle minder scherp. De dochter van zijn hospita Hermien
Post bracht hem vanaf het onderduikadres aan de Amstelveenseweg met
tram 16 van het Haarlemmermeerstation naar het Centraal Station. Onder-
weg speelden ze het ‘verloofde stelletje’.132

In de trein naar Sittard wachtte een koerierster van de Zwitserse Weg,
Pluk van der Most. Zij begeleidde hem naar Limburg, waar ze met de bus van
Sittard naar Beek gingen. Tegen tien uur ’s avonds arriveerde daar vanaf de
andere kant van de grens een jongeman, student criminologie J. Lejeune,
ook koerier voor de Zwitserse Weg. Hij nam de ‘colonel’ in een bootje mee
over de Maas en gaf hem een nieuw identiteitsbewijs op de naam van Jean
Hubert Bollen, landbouwer. Hij zorgde ervoor dat deze aan het eind van de
volgende dag met veel verschillende trammetjes in Brussel arriveerde.

In Brussel zat volgens afspraak de houthandelaar Edmond Chait in een
boulevardcafé: de Franse passeur die deel uitmaakte van de organisatie
Dutch-Paris van Weidner. Landbouwer Bollen kreeg de identiteit van apothe-
ker Joseph Marcel Dugard uit Toulouse. Het was dinsdagavond 25 april en
‘de apotheker Dugard legde het moede hoofd neer in een Brusselsch hotelle-
tje. Den ochtend tevoren was hij uit Amsterdam vertrokken, maar nu al leek
dat lang, lang geleden. Toen hij de volgenden morgen was opgestaan en naar
de ontbijtzaal drentelde viel in de gang zijn oog op twee paar hooge zwarte
laarzen met prachtig gepoetste beenkappen. Blijkbaar had hij naast een paar
vertegenwoordigers van het Herrenvolk geslapen…’133

De oversteek van België naar Frankrijk verliep via een smokkelaarsroute
bij Quivrain. Maar het reistempo haperde. Door oorlogsgeweld waren veel
verbindingen kapotgebombardeerd. In de nacht dat apotheker Dugard in
Frankrijk arriveerde, voerden de Britten een raid uit en vernielden het hele
Noord-Franse spoornet; een prelude op de invasie die ruim een maand later
zou plaatsvinden. Zo kwam het dat de apotheker uit Toulouse met zijn bege-
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leider Chait, die hij als Michel had leren kennen, na vijf dagen pas in Parijs
vastzat, terwijl hem bij vertrek uit Amsterdam verzekerd was dat hij nu al in
Barcelona hoorde te zijn.134 In de Franse hoofdstad voegde zich ene Léon bij
hen, in werkelijkheid Paul Veerman, zoon van een textielhandelaar uit Am-
sterdam. Gedrieën slaagden ze erin met veel moeite in een van de weinige
treinen richting Toulouse te komen, die onderweg ook nog op een bombar-
dement strandde.

‘Toulouse! Ik heb het beter leeren kennen dan mij lief was. […] Eindelijk,
op den negenden Mei, hoorde ik dat ik den volgenden ochtend zou vertrek-
ken. Een rugzak was gevonden, een heel mooie zelfs, met een heupsteun,
een passeur was er ook, nu kwam het er maar op aan, de zone interdite, die de
Duitschers boven de Pyrenaeën hadden getrokken, en waarin niemand zich
mocht bevinden zonder een speciaal stempel op zijn identiteitskaart, te pas-
seeren. […] Ik was zestien dagen onderweg en wilde niets liever dan opschie-
ten. Maar,’ zo schreef hij, ‘de vooruitzichten die mij nu werden geopend wa-
ren werkelijk prachtig.’135
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