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tiet beleef ik de edele sensatie van de eerste lentebloemen, tuinen
ich vol sneetiwkiokjes, onwezenlijk bij al dit geweld. Even ben ik al
lat les vergeten wanneer ik in een bosje bloeiende eis en glanzend
nk populierenhout de eerste sneeuwklokjes pluk. Heerlijk komt de
en maartwind over het land en kletst de twijgen tegen elkaar. Het
en jonge gras strijkt koel langs je handen.

2 niaart
Vanmiddag zijn we in de Schiegeistraat gaan puinruimen.

nd- Langs de trap van de buren klauteren we de kamers binnen.
un- L Waar de gang was zijn planken over de binten gelegd, onder ons
ne- ligt een berg puin van de eerste etage. De indruk van een be
eer- kend huis onder zulke omstandigheden is onvergetelijk. Alles
bie- onder puin en gruis bedekt, stoelen en tafels dooreengesmeten,
pen scherven aardewerk kraken onder je zolen. Planten zijn met aar
ons de en al uit de potten gerukt, de zware kachel is ondersteboven
hie- geslagen, het dressoir uit de scharnieren gescheurd. De lamp is
lat- naar beneden gekomen, uit het verwoeste plafond hangt riet als

)int- een belachelijke draperie. In deze kamers werd stof afgenomen,
ride, werden deuren dichtgehouden voor de tocht, waren scherven
iaar een ernstige aanslag op de inboedel. Een paar schilderijen zijn
trap t. blijven hangen, wat dwaas aandoet in de ruïne. Je vindt een keu
rngt , rig bruidsportret, waarop de bruid je onverstoorbaar toelacht.
ver- Je houdt een idyllische vakantiefoto in de hand, een en al vre

de langs een stille bosrand. Even later delf je een wandspreuk
op: ‘Maakt u gezellig het plekje / waar ge leeft en werkt.’ Met
één slag is alles zinloos geworden. In deze tijd op de grens van

[orp. leven en dood laten we wat onmisbaar leek met een stoïcijnse
rger- glimlach varen om met een gelukkig gevoel het vege lijf te ber
‘ordt gen. Eén ding bleef hetzelfde, onveranderlijk schijnt door de
3sies versplinterde ramen de voorjaarszon, en door liet weggeslagen
i van plafond glanst het blauw van de lucht.
achi
s tra- 4 maart
it ge- Beste Johan en Atie, na wekenlange kleine bomaanvallen door
dorp Spitfire-eskaders, soms vijf, zes maal per dag, doorstond Den
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Haag gisteren, zaterdag, zijn eerste zware bombardement.
Zoals altijd beiden om acht uur de sirenes en plantten jacht-
vliegtuigen hun eerste tien bommen, maar omstreeks negen
uur klinkt dreigend geronk. Eskaders van zes zware bommen

werpers cirkelen boven de stad. Veel tijd voor gissingen krijg
je niet, want het volgende kwartier slaat de eerste serie bom-
men met donderende slagen in. Een tweede, derde, vierde se
rie volgen. Ramen en detiren vliegen open, alles dreunt en sid
dert. De straten zijn leeg, een enkeling schuift langs de huizen.
Het geweld is nog nooit zo benauwend nabij geweest. Achter de
gasfabriek stijgen zware rookwolken op. Al snel horen we hoe
dichtbij de ellende is. De heer v. Z. is de eerste die met berichten
komt. In het Bezuidenhoutkwartier, bij de Theresiastraat, wa
ren de bommen overal om hem heen ontploft. Hij had plat op
straat gelegen, met dode en verminkte mensen om zich heen.
In de korte pauzes was hij over puin en bloed weggevlucht. Hij
is totaal overstuur en kan niets meer zeggen. Nog geen half
uur na de catastrofe komt al een stroom vluchtelingen de Rijs
wijkseweg af, in zak of kinderwagen meeslepend wat ze in de
haast hebben kunnen grijpen. Sommigen worden op draagba
ren naar de wijkposten gedragen of strompelen met noodver
banden de Van Musschenbroekstraat in, op zoek naar kennis
sen bij wie ze onderdak kunnen krijgen. De stroom houdt aan
en lijkt een massale ontruiming. Met handkarren en paard-en- t,
wagen worden hele inboedels vervoerd. Steeds dikker stijgen de
rookwolken op, de zon is soms verduisterd. Geschroeid papier t
dwarrelt door de lucht, opgejaagd door de krachtige wind uit de
vlammenzee. Om twaalf uur zijn de jachtvbiegtuigen weer in de
lucht om hun eigen serie bommen los te laten. Pas tegen vieren
wordt het rustig.

Toen ben ik op de fiets gestapt om zelf de geruchten te con
troleren. Vanafhet viaduct is van overzicht geen sprake, ontzag
lijke rookmassa’s benemen je het zicht. Tussen vutir en smook
zijn de grillige bouwvallen zichtbaar van de mooie, rustige bur
gerhuizen die er stonden. Wanneer ik het viaduct afrijd slaat
een regen van roet en vonken me heet in het gezicht. Ik krijg de
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* eerste lugubere indrukken. Brokstukken van muren in de vlam
menzee, waarin een enkele lekke brandsiang machteloos sist,
ingestorte huizen, de Adelheidstraat aan weerszijden een rode
gloed. Ik durf de brandende straten niet meteen in te lopen en
ga eerst naar de Charlotte. Die is door puin versperd en voorbij
het plein een ruïne. Ook in cle Schenkstraat rook en vlammen,
met de zwarte schaduwen van uitgebrande gevels. Wanneer de
wolken wat verwaaien, kan ik ongeveer tot het huis van de fa

1. miiie L. kijken, alles een ruïne. Worstelend door rook en von
e kenregen zie ik de Emmastraat, de Louise de Coligny en vooral
e de linkerkant van de Juliana van Stolbergiaan als lange reeksen

fakkels branden. Door een gedeelte dat er nog redelijk is afgeko
men ben ik naar de Bezuidenhoutseweg gefietst. Daar sta ik bij
de eens zo prachtige bosingang van de Eerste Van den Bosch-
straat, die véôr mij over zijn gehele lengte brandt. De Tweede is
al uitgebrand. De Bezuidenhoutseweg zelf is zwaar gehavend.
Een paard ligt dood op de weg. Grote borntrechters in het as
falt, afgerukte elektrische draden. Bij de roomse kerk staan de

e zijstraten in lichterlaaie, de kerk zelf heeft een treffer gehad,
t- maar staat nog overeind. Vanuit het slootje langs de voormalige

bosrand zijn brandslangen uitgelegd, overal lek, het water spuit
er in tientallen fonteinen uit. Ik ben de Laan van N.O.-Indië in

n gelopen. De mooie huizenrijen zijn verminkt, overal vuurhaar
1- den. Ook hier zal de sterke wind waarschijnlijk niet veel meer
Le dan geblakerde gevels overlaten. De zijstraten aan de stadkant

zijn er erg aan toe, de Theresiastraat zul je wel niet meer terug
te zien. De Laan van N.O. lijkt ongeveer de grenslijn van de ver
te woesting. Ik ben nog even doorgereden, maar de wijken erach

ter zijn op enkele treffers na onbeschadigd, alleen is geen ruit
meer heel. In de Moucheronstraat heeft een huis schuin tegen
over jullie een voltreffer gehad. Op het kruispunt met de Juliana
van Stolberglaan is alles één vuurzee, de gloed slaat je in het ge
zicht, het kraakt en knettert in de statige huizen, balken storten

r- naar beneden en jagen vonken door de zijstraten. Door de hitte
at dring ik een eind de eens zo rustige laan met zijn heerlijke lin
le , den in, maar dat moet ik halverwege opgeven, de smook dreigt
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je te verstikken. Het httis van ds. Den H. staat in een rij gloeien

de gevels. Verderop zie je geen meter voor je uit.

Een stadsbeeld, vermaard in Europa, voorname straten, stil

le lanen, bloeiende plantsoenen, vriendelijke pleinen, alles om

zoomd door een bosrand van eiken, beuken en kastanje: ver

woest. Mensen weggernaaici als gras. Helemaal confuus kwam

ik weer in de roetregen van de Schenkkade terecht en reed ik

naar huis. Deze tocht door mijn favoriete stadsdeel zal ik nooit

vergeten. In die voormalige tuin moest ik steeds aan Marsmans

profetische regels denken, lang voor de oorlog geschreven:

‘Zie ons leven in de zwarte kuilen / Onder roet en regen van de

nacht.’
‘s Avonds is de hemel door de brand zo rood dat het Laak

kwartier rossig verlicht wordt. Zo was vijf jaar geleden de zui

delijke hemel rood bij de ondergang van Rotterdam. Wim v.d.

M. is langs geweest. Hij was voor de linnenkast gaan liggen en is

zonder letsel onder het puin van zijn instortende huis vandaan

gekropen. Hans v.d. M. en zijn vrouw zijn te midden van vallen

de bommen gevlucht en hebben het vege lijf gered, hun inboe

del is verbrand. Ook ds. De B. is ontsnapt, hij was hier vandaag

in de kerk. Tôt nu toe wordt ds. L. vermist. De Albertinestraat is

verwoest, dus we hebben sombere vermoedens. Het zou vrese

lijk zijn als deze vitale kracht in het Jeugdwerk ons met één slag

zou zijn ontnomen, maar de verderfelijke regen gaat evenals de

vruchtbare over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Over het

aantal doden gaan allerlei geruchten. De hele avond en nacht ra

telen de handkarren door de straten, het brandende Bezuiden

hout stroomt leeg.
Vanochtend werd de dienst in de Kloosterkerk door zwa

re dreunen gestoord. Het Korte Voorhout ligt aan weerszijden

achter dikke rook. Ik vermoed dat beide kanten van de kastan

jeallee zijn verwoest, de Franse legatie is in ieder geval verdwe

nen of zwaar verminkt. Ook de Princesseschouwburg behoort

tot het verleden. De Koninklijke staat nog. Ik ben nog even het

Bezuidenhout ingetrokken. De wanorde is onbeschrijftijk. Het

stuk van de Charlotte dat gisteren nog onbedreigd was staat
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propvol meubels. Alles drijft van de lekke brandspuiten. Tot
overmaat van ramp begint het te regenen. Gezinnen slaan on

ii- der het nieuwe viaduct hun inboedel op. De branden zijn dood-
gelopen op de huizenloze Schenkkade. Omdat de rook sterk is
verminderd, kun je nu de verwoesting in al haar verschrikking

rn overzien. Doodse stilte tussen de ruïnes, hier en daar knettert
ik nog wat vuur. In alle straten die bij de ruïne van de Wilhelmina
)it kerk samenkornen bouwval aan bouwval. Door de grote gapin
ns gen zijn in achterliggende straten de brokstukken zichtbaar, het
n: huis van de familie T. is niet meer te vinden. Het beeld van een
de dodenstad. Op het L. de Colignyplein staat alleen het stand-

beeld als een tragisch symbool tussen de brokstukken over
Lk- eind. Ik moet mijn fiets over bergen puin heen sjouwen. In de
ii- zijstraten naar de Roomse kerk is het vuur nog niet geblust. In
.d. tegendeel, het heeft de kerk zelf aangestoken, die al grotendeels
is een bouwval is. De toren, waarvan de spits is ingestort, brandt

an nog steeds, balken vallen krakend omlaag. Ook op de Laan van
ii- N.O.-Indië is men de brand niet meester. De sloot langs het

Haagse Bos wordt bijna leeggepompt. In de stroom volgela
ag den karren ben ik over de Weteringkade naar huis gefietst. Bij
tis de Waldorpstraat komt juist een V2-tankwagen niet gekoel

de lucht, zwaar gecamoufleerd, van de helling bij het Hollands
ag Spoor afrijden. De vernietiging gaat voort.
de Dit was een nuchter verslag van de rampdag zaterdag 3 maart
iet i945.Ik heb liet zo zakelijk mogelijk gehouden omdat de indruk
ra- ken die op je afstormen toch niet bevredigend in woorden zijn

te vatten. Het beeld zal iets onwezenlijks in mijn herinnering
r blijven. De kloof tussen de statige herenhuizen en de bouwval

len is zo groot dat je geen aanknopingspunten met de werkelijk-
[en heid meer kunt vinden. Het geheel wordt een brokstuk van een
in- gruwelijke, fantastische droomwereld. Wat had deze aanval te
ve- beduiden? Het Bezuidenhout zal niet het aangewezen doel zijn
ort geweest. We zijn het slachtoffer geworden van een fatale mis
Eiet worp, een tragische verwarring van Bezuidenhout en sperge
let bied.
aat Intussen is het dinsdag. Gisteravond ben ik met Ab en Hans
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nog even naar de Agathastraat geweest. Hans wilde kijken of

er nog iets uit het puin viel op te delven, maar we mochten de

straat niet meer in. De op instorten staande muren waren al

onderrnijnd en zouden wel gauw de lucht in vliegen. Ds. L. is

nog steeds vermist. De kosterswoning van de Wilhelminakerk

kreeg een voltreffer. De vrouw is zwaar gewond en zal het wel

niet halen. De koster zelf ook, maar niet levensgevaarlijk. Wan

neer ik nu door de Schlegelstraat langs het huis van de tantes

kom, kijk ik uit gewoonte nog naar de bekende ramen, waarach

ter wel nooit meer iemand zal zitten wuiven. De tijd stroomt

verder, soms bijna onmerkbaar, soms als een springvloed, mens

en ding als waardeloos drijfhout wegspoelend. Het leven vege

teert in primitieve vormen verder, zich beperkend tot de oerbe

hoeften van slapen en eten.
Het is nu vrijdag 9 maart geworden. Ds. L. is waarschijnlijk

gevonden, de verkoolde resten zijn met enige zekerheid geïden

tificeerd. Hij lijkt getroffen te zijn naast de Wilhelminakerk,

waar hij nog even was binnengelopen. Zondag zijn er drie spe

ciale rouwdiensten, in de Willemskerk, de Bethiehemkerk en de

Oranjekerk. Ook de heer Th., hoofd van cle Christelijke Mulo

school, is verongelukt. Van de andere kennissen weten we dat

Anton 3. evenals ds. Den H. alles kwijt is. Van ds. De B. is het

huis gespaard gebleven; hij kwam hier maandag met zijn hondje

op bezoek en heeft zijn wederwaardigheden uitvoerig verteld.

S. is alles kwijt, dankzij een overgebleven lantaarnpaal kon hij

zijn huis terugvinden. Ouderling A. bezit niets meer. Hiermee

besluit ik deze brief. De bespreking van de gedichten zal ik vol

gende week posten, nu is er niets van gekomen.

Dag Gepie! Kijk maar goed op de kaart waar Berlijn ligt. Als

de tommy’s daar zijn gaan we samen pinksterbloemen plukken.

23 maart

De afgelopen weken zijn rustig gebleven. Het weer is ongekend

mooi, de wind is zacht als in de zomer. De verwaarloosde stra

ten knoeien van mensen die stil van alle mildheid genieten. Iets

van de komende vrede hangt in de lucht. ‘s Avonds zingt, op het
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of stilste uur van de dag, de merel. In de schemering roepen trek
ie vogels hoog boven de huizen. Ongestoord volgt het grote le-
al ven zijn loop. Toch blijft voorzichtigheid geboden. De Gestapo
is gaat voort met de opsporing van illegale werkers. De staf van
rk Het Nieuws is in zijn stencilkwartier overvallen en gevangen ge-
rel nomen. De redacteur viel voor het vuurpeloton, vlak voor de

poort van de bevrijding. De illegale pers zorgde voor medewer
es king aan De Fakkel door negentig pakken stencilpapier af te le
h- veren. Zal die voorraad nog opraken?
nt
ns 9april

Een fakkel gemaakt over de bevrijding van Winterswijk, Alme
ie- lo en Zutphen. Bij mijn luisteradres houden vier bereden poli

tieagenten een menigte in bedwang die in de rij staat voor een
kan karnemelk.

n
29april
Terwijl ik gisteren in naargeestig regenweer de adressen langs-

de reed, hoorde ik overal roepen dat Duitsland had gecapituleerd.
o- Ik luisterde nauwelijks, geruchten zijn een te alledaags ver-
lat schijnsel. Maar in de Lulofsstraat ontmoette ik iemand die be
let trouwbaar is. Duitsland had Engeland en Amerika inderdaad
Ije onvoorwaardelijke capitulatie aangeboden. Het aanbod was af
Id. gewezen, kon alleen overwogen worden indien het werd gericht
hij tot Engeland, Amerika én Rusland.
ee Om 11.45 maakt de BBC bekend dat de eerste eskaders met

voedsel naar bezet gebied zijn vertrokken. Om i uur staan we
bovenop het dak. Aan de noordwestelijke horizon zien we in
eens de grote, wat plompe silhouetten van zware bommenwer
pers over de huizen glijden. Een voor een vliegen ze aan, heel
laag, even schuilgaand achter het girogebouw, de verminkte
spitsen van het Bezuidenhoutkwartier en de gasfabriek. Maar

nd met een grote bocht door het noorden vliegen ze weg. Plotse
ra- ling komen ze weer uit het zuidwesten aanzetten, recht op ons
ts aan, de enorme Lancasters met hun fraaie frontale vliegfiguur,
et . de vier motoren sierlijk over de lange vleugellijn verdeeld. Het
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enthousiasme bruist omhoog. Met oorverdovend geraas dave

ren de kolossale gevaarten laag over ons heen. Voor het eerst in

deze vijf jaren kunnen we het geallieerde luchtwapen van dicht

bij waarnemen. We zien het herkenningsteken van de RAF, de

geschutskoepels met hun dreigende mitrailleurlopen, de lange

neus met de cockpit, de zwaarbewapende staart, we weten niet

waarnaar we zo gauw het eerst moeten kijken. Eigenlijk kijken

we eerst helemaal niet, zo voelen we ons aangegrepen door het

ontzagÏijke moment dat we beleven. Daar komen de bevriende

luchtvioten uit het land van de vrijheid, zinnebeelden van dood

en vernietiging, nu in vreedzame vlucht. Daar komen ze aan-

glijden, bij tientallen, geen moment is de horizon leeg. Overal

staan mensen op de daken, alles zwaait en wuift met doeken

en vlaggen. Iedereen voelt: de oorlog is eigenlijk voorbij. Wie

had dit gisteren durven doen? De stroom van gewaarwordin

gen brengt de mensen tot een voor Nederland ongekende op

vinding. Ze juichen en schreeuwen. De vliegtuigen brengen de

groet met de vleugels, uit de gevechtskoepels wuiven de schut

ters terug — een grootse manifestatie van vriendschap. Wanneer

de horizon leeg is klimmen we van het dak en even later staan

we op de Rijswijkseweg. Het ziet zwart van de mensen. De ma

chines zwenken over Ypenburg en werpen, duidelijk zichtbaar,

hun kostbare lading als donkere, zich verspreidende massa’s

uit. Van voor tot achter goift het gejuich langs de straat.

‘s Avonds gaat het valse gerucht dat Duitsland heeft gecapi

tuleerd. De Gouverneurlaan is druk als het Voorhout op Ko

ninginnedag. Kinderen zwaaien met vlaggetjes en blazen op

rood-wit-blauwe trompetjes, zelfs feestmutsen ontbreken niet.

Op het Jonckbloetplein worden met een soort vuurwerk sa

4
luutschoten gelost. Men dringt samen voor een kiosk waar een

nummer van De Wacht is aangeplakt. Een getypt papiertje er

naast lijkt de oorzaak van het geïmproviseerde feest. Er zou

onvoorwaardelijke capitulatie aan de drie mogendheden zijn

aangeboden. Een protest mijnerzijds dat de BBC hiervan niets

heeft gezegd wordt overschreeuwd. We laten de massa feestvie

ren en gaan huiswaarts.
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/e- 1 mei
Terwijl wij nummer ioo van De Fakkel voorbereiden komen
ditmaal de Amerikanen, eskaders van tien vliegen tussen hon

de derd en tweehonderd meter hoogte over de stad. Prachtig glan

ge zen de lichtgrijze machines in de zon, die juist tussen de buien

jet doorschijnt. Eindelijk zien we dan ook de befaamde vliegende

en forten van nabij, die we alleen als stippen met de witte condens

et streep kenden. De mensen zwaaien met de Nederlandse drie-

de kleur. Wij gebruiken daarvoor I)e Fakkel. Maar we moeten aan

od het werk, de kopij moet voor tienen bij de drukker zijn.

tn
rai 2 mei

en ‘s Morgens om kwart voor 7 vang ik in het resumé van de Fran

Zie se uitzending de woorden op: ‘Hitler est mort’. Kil, zonder veel
cominentaar, wordt de wereld in kennis gesteld. Weer is een ti

ran ten onder gegaan, opnieuw een mysterie aan de vele myste

de rin van de historie toevoegend.

ut- Tevergeefs probeer ik vliegveld Ypenburg op te komen. Het

er krioelt al van de mensen, druk bezig uitgeworpen zakken te ver

an zamelen. De enorme vliegtuigen scheren over verlaten verde
digingswerken, weggeslagen versperringen, gesloopte startba

ar, nen, bomtrechters vol water. Wegkanten zien paarsblauw van

a’s . de hondsdraf, overal hangt de prikkelende geur van voorjaars
kruiden, hommels zoemen eromheen, vooral bij de bloeiende

pi- dovenetels, die onweerstaanbaar tegen de bunkers opgroeien.
-

op 4 mei

Let. ‘s Avonds om negen uur zien we een van onze overburen een

sa- portiek oprennen, opgewonden aanbeilen, handen schudden

en en weer verder stuiven. Dat kan maar één ding betekenen. We

er- vliegen de straat op. Overal gaan de deuren open en stormen de

ou mensen naar buiten. Hoe het nieuws zo gauw doordringt we

ijn ten we niet, nu alle elektriciteit en radio toch ontbreken. Overal

ets horen we roepen: ‘Is het waar? Wie heeft het gezegd? Wat is er

ie- gezegd?’ Door de Van Musschenbroekstraat stromen de men
sen naar de Rij swijkseweg. In looppas draaf ik naar de Noord-
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polderkade om op mijn luisteradres zekerheid te krijgen. An

dries M. is me al vooruitgereden. totaal onthutst dat de bekend

making van de grote tij ding ons toch blijkt te zijn ontgaan. Met

kloppend hart zitten we met de koptelefoon op. Om kwart over

negen maakt de Franse uitzending een eind aan de spanning.

De Duitsers hebben de wapens neergelegd, Nederland is vrij.

Meteen staan we weer op straat. Door de Draaistraat stroomt

het naar de Rij swijkseweg, vlaggen worden uitgestoken, uit een

open raam klinkt trompetgeschal. Winkeliers halen triomfan

telijk de luiken voor hun ramen weg en onthullen hun Oranje-

etalage, dagenlang voor Duitse ogen verborgen gehouden. De

jeugd trekt zingend langs de straat. Een enkele Duitse motor

rijdt verloren door de menigte. Om 23.15 vangen we het Neder

landse nieuws van de BBC op. Na het communiqué volgt ons

Wilheinnis Dan spreekt Johan Fabricius. Tot slot het Valeri

usdanklied ‘Wilt heden nu treden’. Daarmee is het historische

B B c-kwartier voorbij. We hadden wel meer willen horen, maar

hebben de machteloosheid van de omroeper gevoeld om dit

grootse moment onder woorden te brengen. De muziek gafnog

het best onze gewaarwordingen weer. Door de duistere stra

ten rijd ik naar huis. Vreugdevuren gloeien nog na, verder is het

stil, Duitse gewapende patrouilles hebben de straten schoonge

veegd. Thuis wordt het feest bescheiden voortgezet met de ge

spaarde fles wijn en de pannenkoek van het laatste restje meel.

Op het hoofdkwartier van De FctkkeÏ links en rechts stapels

Oranjepapier. Vannacht moet het bevrijdingsnummer van de

pers. ‘s Ochtends vroeg loopt alles op de Noordpolderkade al

een oranje Fakkel te lezen. Zelf haal ik ook een partijtje. On

derweg stop ik hier en daar om uit te delen, zoals bij het viaduct

op de Rijswijkseweg, waar ook een Parool-bulletin wordt ver

kocht. Op de Hoeftade kan ik me nauwelijks van het publiek

losmaken. Men stormt op me af en probeert de oranje papie

ren zelfs uit mijn zij tassen te rukken. Ik moet letterlijk de ke

rels van me af slaan die me aan mijn bagagedrager vasthou

den. Alles ziet eruit zoals we het ons al die jaren hebben voor

gesteld. Zon langs vlaggende gevels. Uitdagend hangt de voor
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malige illegale pers voor de winkelruiten. De grote biljetten van

Het Parool trekken de meeste aandacht: de Nederlandse Leeuw,
et die de gehavende Duitse Adelaar op de vlucht jaagt, met zijn
ei- zware klauw op de gescheurde hakenkruisviag. Op weg naar

.g. Van Cleef om een etalage van illegale lectuur in te richten zie
ij ik op het Spui een vreugdevuur, gestookt van de inboedel van
flt het NSB-hUi5, jarenlang een centraal punt van ergernis. Het ge
m bouw is al leeggeplunderd. Op het asfalt vlamt een brandstapel
t1

- waarin portretten van Hitler c.s., Mussert, Van Geelkerken en
e- hoe ze nog meer mogen heten spoorloos vergaan. De Grüne, die
)e nog steeds gewapend patrouilleert, laat een machinegeweersal
Dr vo ratelen. De menigte stuift uiteen, maar niemand blijft ge

wond achter, dus het zal wel los kruit zijn geweest. Trottoir en

een deel van de rijweg voor Heck zijn met prikkeidraadversper

ring afgezet, waarachter de Duitse helmen zich met handmi

trailleur en granaat hebben teruggetrokken, wat de feeststem
ar ming nog verhoogt. Wij vrij, zij gevangen. Troepjes zingende
tit jongelui heffen uitdagend het witte spandoek met de woorden

A cordiaÏ welcorne to our Ïiberators. ‘s Middags neemt de drukte

toe, men hoopt binnentrekkende Canadezen te zien, maar om
et

- 5 uur is er nog steeds niets gearriveerd. Weer tuurt de menigte
e- op het Rij swijkseplein onder het viaduct door, want weer vloog

het gerucht rond ‘Ze zijn bij de Hoornbrug’, maar wanneer ik’s
i. avonds van Van Cleef terugrijd is men afgedropen.
1s
Ie 6 mei
al Hofweg en Buitenhof zien ‘s avonds zwart van de mensen. Het

publiek is spontaan s’ers gaan ophalen. Ze worden naar de
ct politiepost gebracht, waar ze ‘Leve de koningin’ moeten roe

pen. Mensen van Gestapo en sD worden met de doodsangst

op het gelaat vol bittere hoon tentoongesteld. Tegen tienen lijkt
e- het even ernst te worden. Pruisisch commandogebulder klinkt
e- als een wanklank over de vlaggende Hofweg. Gelukkig gaat het

goed, het publiek trekt langzaam af.



7mei
Nog steeds mooi, warm bevrijdingsweer. Een bulletin van
Het Parool meldt dat de eerste Canadezen Utrecht zijn gepas
seerd op weg naar het westen. De Duitse richtingwijzers met
het gehate geel en zwart wc)rden snel met Engelse opschrif
ten beplakt: Towith all, Frederick-Barracks, Schcvenin8en Prison.
Towncentre, PoÏice Headqttarters — een praktisch welkom voor
de bondgenoten. Spui, Hofweg en Buitenhof worden door een
enorme menigte versperd, die iedere auto inspecteert op Cana
dezen, Amerikanen of Engelsen. Wanneer eindelijk de eerste
officieren aan komen glijden kent het enthousiasme geen gren
zen. De daaropvolgende legerauto’s met gebruinde, welvaren
de kerels schuiven voorzichtig door een dichte haag uitzinnig
juichende, wuivende en zwaaiende mensen. Wanneer ze even
stoppen moeten ze tientallen handen schudden en bloemen in
ontvangst nemen. Dan schuiven weer nieuwe wagens voorbij
waarvoor de Hagenaars zich hees juichen. Eindelijk leggen ze
de laatste kilometers naar de Noordzeekust af Hoe anders dan
wij hadden gedacht! Niet vanuit het westen, na een stoutmoedi
ge landing, maar geruisloos en lachend rollen ze de vesting Hol
land binnen. ‘s Avonds vliegen de zegevierende vliegtuigen bo
ven de historische gebouwen, zeer laag over Vijverberg en Bin
nenhof, in onberispelijke eskaders. Alleen de Spitfires voeren
hun stunts uit, trekken steigerend op en schieten weer in vijf
honderdkilometervaart naar beneden.

Later in de avond is er burengerucht tegenover ons. Blijkbaar
is besloten de v.d. E.’s aan de Binnenlandse Strijdkrachten uit te
leveren. Hun NSB-reputatie wordt ze noodlottig. In een buren
cordon worden ze met duidelijk leedvermaak binnengebracht
in café Neuf.

8mei
Maandenlang zagen we het grote ogenblik aankomen, maar nu
het zover is staan we toch onhandig tegenover de nieuwe toe
stand.
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1

mei
Beste Johan, Atje en Gepie, jammer van jullie inboedel, en van

ts- heel Zutphen. Ik begrijp dat jullie raar staan te kijken. Nu merk
je pas hoeveel je nodig hebt. Verlies van foto’s is helaas onher

if- stelbaar. Met grote spanning volgden we de strijd langs de Ijs
sel. Historische dagen! Vierhonderd jaar na de Spanjaarden lag

or Zutphen weer onder vuur. Graag zou ik komen, maar je schijnt

m . de drie westelijke provincies moeilijk te kunnen verlaten, overal

a- controle van Canadese Politie. Den Haag is geruisloos bevrijd.

te ‘s Nachts draaiden we vijfduizend exemplaren van de laatste
Fakkel. De volgende dagen kwamen Canadezen en Britten rus
tig in groepen binnen. De voorposten moesten al het opgekrop

ig te enthousiasme verwerken. Nu beheerst de Irene Brigade met
de geallieerde uniformen het stadsbeeld, dat als bij toverslag is

in opgeleefd. Eigenlijk vierden we onze bevrijding al een week eer

)ij der toen de Lancasters in zwermen laag over de stad dreunden,
een intocht die de stoutste fantasie niet had voorspeld. Dat was

tn onze V-day, waarop we als Hagenaars met de driekleur op de

[i- daken stonden te zwaaien. Tot spoedig ziens. Dag Gepie! Het
is al bijna zomer, de pinksterbloemen zijn weg. Maar de mof
fen gelukkig ook. Heb je al tegen een tommy gezegd: ‘Goodbye,
tommy, lam Gepie, alittie Dutchman.’?
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