4 Wetenschap
'Nou, meneer Sijes, gaat u hier dan maar zitten.' Met deze
woorden van professor Posthumus, die hem een kamer in het bezette gebouw Herengracht 410 aanwees, begon Bens loopbaan als medewerker van het bureau, dat al spoedig het Rijksinstituut
voor
Oorlogsdocumentatie
zou heten, in de wandeling afgekort tot RvO.
Er kwamen in de loop van de zomer meer medewerkers, die kortere
oflangere tijd bleven. Onder hen waren Lydia Winkel, die al tijdens
de bezetting medewerkster van Posthumus was geweest, en van 6
juni afNell van Iersel, die Bens eerste assistente werd. Na haar werd
Anita Baarda zijn secretaresse. Ook Henk Brouwer en diens latere
vrouw Sonja Meijer hebben die eerste jaren nauw met Ben samengewerkt. Loe de Jong kwam in september, na zijn terugkeer uit Londen, op het RvO. Per I oktober 1945 werd hij aangesteld als chef van
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
Posthumus vormde
samen met de door hem hiertoe uitgenodigde hoogleraren B.H.D.
Hermesdorf uit Nijmegen en Z.W. Sneller van de Vrije Universiteit
het directorium. In december 1960 werden de functies gewijzigd:
Loe de Jong werd directeur; in plaats van het directorium kwam er
een bestuur. Het RvO verhuisde I mei 1946 naar Herengracht 479. In
september 1950 zou het naar zijn definitieve adres, Herengracht 474,
verhuizen.
Het was mei 1945. Ben was 37 jaar. Hij wist niet, dat hij zich precies
op het midden van zijn levensweg bevond en hij was zich er zeker
niet van bewust, hoe woest en onherbergzaam het woud van onderzoek en herinnering zou zijn, waarin hij op het punt stond zich te
begeven. Bij het verslag doen van wat hij daar vond zouden de gevoelens van angst, schuld en tekortschieten telkens weer nieuw voor
hem zijn. Je stompt niet af Ieder geval van oorlogsmisdaden
dat je
onderzoekt, is opnieuw even erg als alle vorige.' Het was soms zo
bitter, om in Dante's woorden te spreken, 'dat het de dood nabij
kwam'.
Toch sprak hij ook graag van het goede dat hij er had gevonden. 'Het
is verdrietig wanneer men kennis neemt van de afgrijselijke moord
en van de vernedering, mensen aangedaan. Maar het is ook verheffend te lezen van personen, groepen en massa's, die zich vastberaden
hebben verzet.' Daaraan verwarmde hij zich, daaraan hield hij zich
vast. Dit bezig zijn met de geschiedenis van de oorlog en de moord
op miljoenen zou zijn hele verdere leven in beslag nemen, van de
Februaristaking tot en met het lot van de Nederlandse zigeuners .
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Ze hadden het niet verwacht, de initiatiefnemers en eerste medewerkers van het Rijksinstituut. Ze hadden niet gedacht dat het zo
lang zou duren. Ze dachten aan een paar jaar, of iets langer, maar
dan zou het ook afgelopen zijn. Het liep anders. Het werk van het
Rijksinstituut duurde voort en groeide en het leek ofhet ieder jaar
een heviger emotionele lading kreeg.
Dat het documenteren van de oorlog zo diep in zijn persoonlijk leven zou ingrijpen, had Ben al evenmin verwacht. 'Het was voor mij
niet zo'n overgang', zei hij nog op het eind van zijn leven over zijn
besluit aan het documentatiebureau
van professor Posthumus te
gaan meewerken. 'Ik had mijn hele leven in de politiek gezeten. Het
sloot aan bij wat ik wilde en wat ik hoopte.'
De radiojournaliste Jetske Spanjer had zich erover verbaasd, 'dat je
zo'n oorlog meemaakt, er zelfs voor moet onderduiken, en dan, terwijl die oorlog nog aan de gang is, het besluit neemt, die oorlog na
de vrede verder door te voeren.' Maar Ben zag het in zijn antwoord
vanuit het perspectief van het begin: toen had hij ongetwijfeld alleen gedacht aan het analyseren van de politieke krachten die tot
een oorlog leiden en aan de propaganda die je moest maken om het
uitbreken van zo'n oorlog in de toekomst te voorkomen. De oude
marxistische, radencommunistische
droom, die zo sterk in hem
leefde.
Als het zo gegaan is, en zijn antwoord in december 1980 wijst erop
dat hij het in de aanvang zó heeft gezien, had hij buiten de emoties
gerekend die hem - en onze hele samenleving - zouden dwingen de
oorlog op een geheel andere manier te analyseren, niet theoretisch
als produkt van een politiek-maatschappelijke
constellatie, maar
heel concreet als een systeem van het kwaad.
De emoties angst en schuldgevoel had Ben naar hij zelf zei tijdens de
oorlog niet gekend, althans niet toegelaten. 'Misschien ben ik ze wel
in mijn dromen kwijtgeraakt', zei hij, 'en ben ik die dromen vergeten.' Annie de Bood had hem scherp geobserveerd. Toen hij hoorde
dat zijn vriend, de schilder Wim Hagen, was gepakt voor het verbergen van joden, dat hij uit de trein was gesprongen en om het leven was gekomen; en toen hij had gehoord dat zijn moeder, zuster
en zwager waren weggehaald, had zij hem bij het raam zien staan en
gezien hoe hij met zichzelf vocht, hoe hij zijn gevoelens wegdrukte
om niets te laten merken. 'Maar', zei Ben, 'nauwelijks was de oorlog
voorbij, of je stikte van de schuldgevoelens.'
Hij heeft met de uitgestelde :mgsten en de schuldgevoelens van de
overlevende in zijn bagage de tocht door de hel gemaakt. Hij las
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over de trap van Mauthausen, waar de vierhonderd joodse mannen,
slachtoffers van de razzia's van 22 en 23 februari 1941, zijn omgekomen - een hel zoals zelfs Dante hem niet heeft voorgesteld; en hij
rustte niet voor hij de doodsberichten had van zijn naaste familieleden, een confrontatie die hem vreselijk beroerde; en hij dwong
zichzelf tot vele en lange gesprekken met oorlogsmisdadigers als
Rauter en Lages, aan wie hij niet hun persoonlijke motieven, maar
het functioneren van het systeem, de topografie van het kwaad wilde ontfutselen. Op deze wijze legde hij de grondslag voor de juridische tegenaanval, die vijftien jaar later zou volgen.
Ben had in die jaren na de oorlog een terugkerende droom. 'Ik
droomde dat mijn vader en moeder in een kooi zaten en tegen mij
zeiden: 'Waarom heb je ons niet geholpen.' Maar ik had ze wel geholpen, ik had geprobeerd ze te helpen, mijn vrouw heeft het geprobeerd. Alleen, het is niet gelukt.' Op latere leeftijd, zo vertelde hij, is
hij met hulp van anderen over deze gevoelens heen gekomen. 'Althans, ik heb geleerd ze zodanig te laten werken dat ik ermee leven
kan.' Hoewel hij herhaalde: 'Toch houd je dat gevoel dat je tekort
bent geschoten', kon hij op het eind van zijn leven de woorden uitspreken: 'Niet ik heb mijn ouders vermoord, dat hebben de Duitsers
gedaan.'
De oudste herinnering die hij had aan zijn werkkamer in dat grote,
statige grachtenhuis, waar hij de tocht door het onderzoek van het
kwaad zou beginnen, was het bezoek van Maurits Dekker. Een overlevende, net als Ben, die, evenals Ben, de verloren idealen uit de jaren dertig als een wolk om zich heen droeg. 'Hij bleefheellang zwijgend in die heel grote kamer tegenover me zitten. Hij zei maar één
zin: 'Ik heb een boek geschreven, De laars op de nek.' Toen ging hij
weg. Ik heb later nog vele bezoekers gehad, die in hun gesprekken
meer zwegen dan spraken."
Improviseren

Was Ben Sijes nu uit een leven van armoede en anonimiteit,
van revolutionair, arbeider en onderduiker, met één klap een ambtenaar met bestaanszekerheid geworden, bekleed met een eervolle
opdracht? Daar ontbrak nogal wat aan, zowel aan het één als aan het
ander.
De status van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
was
schimmig. De oprichting was op last van het College van Vertrouwensmannen gepubliceerd in de Staatscourant van 8 mei 1945, maar
werd in de Staatscourant van 26 mei door het Militair Gezag weer on-

gedaan gemaakt. Daarna bleef Posthumus rustig doorgaan, alsof er
geen Militair Gezag bestond. Daar was wel enige taaiheid voor nodig, want pas 22 september 1947 zou de definitieve regeling van het
RvO in de Staatscourant worden gepubliceerd. Toen waren de medewerkers echter nog geen ambtenaar. Er was nog niets formeel geregeld. 'Iedereen was blij en hoopvol te kunnen beginnen', schrijft mr.
J.H. Posthumus in mei 1987. 'Iedereen aanvaardde dat iemand het
zou organiseren en voor de financiën zou zorgen. En dat was het
grote punt; daar slaagde mijn vader elke keer weer in.' Hij voegt er
aan toe: 'In die turbulente maanden stond de solidariteit (fraternité,
égalité) nog voorop en nog niet de onderlinge strijd om een betere
positie, meer geld of meer macht.' Het is een herinnering die allen,
die de zomer van 1945 bewust hebben beleefd, zullen herkennen.
Het is ook de voedingsbodem geweest van sterke verhalen, die hier
geboekstaafd mogen worden omdat ze de sfeer weergeven waarin
Ben zijn eerste schreden zette op het pad van een nette burgerlijke
carrière. De eerste jaren was de situatie organisatorisch en financieel
ondoorzichtig. P.A. Bos, die per I juli 1946 als comptabele bij het
RvO in dienst trad, herinnert zich dat hij er een financiële chaos
aantrof' Er waren onkosten gemaakt, er waren lonen en salarissen
uitbetaald - maar hoe kwam het RvO aan geld? Professor Posthumus ging dan naar Apeldoorn, waarheen het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming
(inmiddels weer
vanouds als D.,K. en w.) begin 1943 had moeten verhuizen) 'Hij
kwam daar binnen met een koffertje en zei: ik heb tienduizend gulden nodig om salarissen te betalen en ik ga niet weg voordat ik het
geld heb', zo vertelt Piet Bos.
Posthumus was niet alleen een organisatorisch genie, hij was ook
een financieel duivelskunstenaar. Wie hem heeft gekend kan zich
voorstellen hoe hij daar zat met die ironisch-onschuldige
blik in
zijn ogen en een koffertje op schoot. Schijnbaar onhandig, maar onverzettelijk. 'Die ambtenaren wisten natuurlijk niet hoe ze van die
rare professor moesten afkomen, en het eindigde ermee dat ze hem
het geld meegaven.' Zo luidt althans het verhaal...
En dan is er het verhaal over het houten kistje, waaruit ieder die
slecht bij kas was zonder meer wat geld kon nemen. Waarlijk, niets
leek onmogelijk in die dolle dwaze zomer van 1945. De werkelijkheid zal wel nuchterder zijn geweest.
Ben begon 15 mei 1945 te werken voor een maandsalaris van 200 gulden (in dit geval stond bruto gelijk áan netto), aldus verklaarde hij
op een formulier voor de aanvraag van rangverhoging in 1955. Toen
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Piet Bos op het RvO kwam, was er geen boekhouding, waren er
geen afrekeningen gemaakt, was er nooit loonbelasting betaald en
bestond er geen pensioenregeling. Bos ging aan het werk om deze
chaos te saneren. Hetjaarverslagvan het RvO over 1948 vermeldt met
dank dat P.A. Bos het financieel overzicht over 1945 en 1946 in orde
heeft gemaakt. Omdat de rechtspositie van de medewerkers vaag
was, stelde Bos voor allen die op het RvO werkten arbeidscontracten op met terugwerkende kracht tot I juli 1946, de datum van zijn
eigen indiensttreding. Zelf was Piet Bos begonnen als adjunct-commies met een salaris van 300 gulden per maand. Pas in 1953, zo vermeldt het jaarverslag, hebben zes medewerkers de status van ambtenaar verworven. Ben werd toen als hoofdcommies A in vaste dienst
opgenomen in het algemeen rangenstelsel. Zijn salaris steeg tot 700
gulden bruto in 1959, 1400 gulden in 1961; het was een normale ambtelijke ontwikkeling, die zich normaal voortzette. Het zou echter
tot 1971 duren, tot na zijn erepromotie, voor hij in het wetenschappelijk rangenstelsel kon worden opgenomen, wat overigens voor de
hoogte van het salaris geen rol speelde.
Geen zekerheid en weinig duidelijkheid, voor Ben moet het niettemin, of juist daardoor een paradijs van vrijheid zijn geweest. Bens financiële beheer was in de ogen van Piet Bos totaal chaotisch. Hij zat
altijd in geldnood en ging er prat op, geringschatting te tonen voor
'die boekhouder'. Daarbij omgaf hij zijn leven in heden en verleden
met een waas van geheimzinnigheid. Bos voelde heel goed, dat er bij
deze revolutionair, afkomstig uit een kleine studiegroep die zichzelf
het exclusieve recht op een juist maatschappelijk inzicht had aangemeten, een sterke behoefte bestond, zich in zijn nieuwe, nette werkomgeving extra onburgerlijk te profileren.
De boekhouder van een bedrijf is in de gelegenheid, de mensen die
er werken in hun zwakste momenten te observeren. Piet Bos was
acht jaar jonger dan Ben en heeft hem in zijn hele verdere loopbaan
gevolgd. Hoewel er na die stormachtige begintijd persoonlijke genegenheid tussen hen is gegroeid, behoudt hij de indruk van geheimzinnigheid over Bens verleden, verwardheid in zijn gedrag en
ondoorzichtigheid in zijn omgang met geld. Hij beschouwt het als
een ware topprestatie dat Ben zijn geest zozeer in bedwang heeft
weten te houden, dat er boeken tot stand kwamen die uitmunten
door orde, structuur en beheersing van de stof. Deze indruk, die
door Piet Bos heel markant onder woorden wordt gebracht, wordt
door ettelijke medewerkers van het RvO bevestigd. Er is een tegenstrijdigheid tussen de verwardheid die hij manifesteerde en de rust
van zijn boeken .
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Naar de kapper

Zo zien we hoe Ben Sijes in de zomer van 1945 geruisloos een carrière
binnengleed, die voor hem geschapen leek te zijn; die hij echter geheel op eigen kracht inhoud zou moeten geven en met hand en tand
zou moeten verdedigen.

De eerste weken en maanden in het gebouw Herengracht 410
werden in beslag genomen door huishoudelijke zaken, onder meer
door het orde scheppen in een stortvloed van boeken en archieven
die binnenstroomden.
Het RvO had zich in dat eerste jaar tot taak
gesteld een Erelijst van gevallenen samen te stellen, waartoe formulieren werden rondgestuurd. Buurtcornitè's en soortgelijke instellingen deden een beroep op het RvO voor het inrichten van herdenkingstentoonstellingen
als afsluiting van de periode van oorlog en
bezetting. In augustus, zo staat in De Februaristaking, begon Ben met
zijn onderzoek. Er was meer aan de hand dan alleen maar het huishoudelijke probleem. Ben had een aanloop nodig.
'Toen wij in mei 1945 dan eindelijk begonnen - we waren nog niet
eens officieel bevrijd; de Canadezen waren nog niet in de stad - zat u
er meteen achteraan om maar met het onderzoek te beginnen',
schreef Ben in februari 1954 aan professor Posthumus. 'Doch ik wilde nog niet. We hadden nog niet eens fatsoenlijk briefpapier. We
werkten op papier van Volk und Reich; ik geloof dat er onder andere
ook Schallplattenarchiv op gedrukt stond. En dan was er nog nergens
een goede kapper. Mijn haren waren naar uw smaak nog altijd te
lang. Naarmate deze korter werden en de innerlijke rust terugkeerde, werd ik meer en meer kneedbaar, tot dan eindelijk in augustusseptember van dat jaar de eerste schreden op een pad vol klemmen
werden gezet.'
De opdracht moet Ben hebben gefascineerd. Een staking, een massabeweging nog wel, was datgene waar zijn hart naar uitging; het
begin en het einde van zijn politieke belangstelling sinds hij op de
schoolbanken het werk van Henriëtte Roland Holst had leren kennen. Het was de kern van zijn politieke denken. Deze staking had hij
bovendien zelf meegemaakt; een droom was voor een kort moment
werkelijkheid geworden.
Ben had geen formele opleiding gehad en was helemaal niet bekend.
Het enige wat men van hem wist, al was het maar omdat hij het met
veel nadruk placht te verkondigen, was dat hij het marxisme aanhing. Posthumus was ongerwijfeld onder de indruk geraakt van zijn
intelligentie, ijver en integriteit. Hij heeft Ben zonder overleg met
Sneller en Hermesdorf opdracht gegeven de Februaristaking in onderzoek te nernen.s Dit was niet zo'n zwaarwegende beslissing als
het achteraf lijkt te zijn geweest. Niemand had er een flauw vermoeden van, welke omvang de oorlogservaring voor het Nederlandse volk met het voortschrijden van de tijd zou gaan aannemen.

Contemporaine
geschiedenis was een specialisme, dat voor de
oorlog in Nederland niet door vakhistorici op wetenschappelijke
wijze werd bedreven. Gesteld voor de opgave, een episode uit de eigen tijd te documenteren,
waarover de geschreven bronnen zoal
niet schaars, dan toch vaak zeer eenzijdig waren, besloot Ben op
zoek te gaan naar mensen die erbij betrokken waren geweest. Wat
later oral history zou worden genoemd, ontstond bij hem uit nood
geboren en improviserenderwijs.s
Hij voerde groepsgesprekken
en
individuele gesprekken, kwam bij de mensen terug, kon doorzeuren over details en liet vragenlijsten circuleren. En, zo vertelt zijn
toenmalige assistente Nell van Iersel: 'ik herinner me dat we met
veel overleg een brief aan een officiële instantie hebben opgesteld
om een fiets aan te vragen, er was immers niets te koop. En zonder
fiets geen oral history'.6
Heel deze onderzoeksmethode
heeft hij zelfstandig - ongetwijfeld
in goede wisselwerking met dat ~uffertje', zoals hij de 22-jarige Nell
noemde - uitgedokterd. Er is geen overleg geweest met het directerium.z De leiding van het RvO heeft geen bemoeienis gehad met de
methode van onderzoek of met de inhoud van de door Ben gestelde
vragen, doch alleen telkens weer de bruikbaarheid van zijn rapporten ter discussie gesteld. Ben was voor dit onderzoek goed toegerust.
Hij was weliswaar geen journalist geweest, maar hij was tien jaar
lang opgegaan in het analyseren van maatschappelijke verschijnselen. Natuurlijk was hij, vooral in het begin, wel vooringenomen
tegen een directeur of een hoge ambtenaar, maar zijn marxistische
scholing maakte het hem mogelijk, zo iemand te zien als de exponent van zijn klasse, zodat hij zijn persoonlijke wrok kon uitschakelen. 'En als dan bleek dat de directeur aan de goede kant had gestaan,
gaf hij volmondig toe dat dit een aangename verrassing was geweest', zegt Nell van Iersel.
Het was vaak een worsteling, zijn gesprekspartners van zijn objectieve bedoelingen te overtuigen teneinde minutieus de feitelijke
gang van zaken vast te stellen. Dit lukte niet altijd. Zijn moeilijkste
gesprek had hij op 3 juni 1946 met ir. W.B]. Hofman, de directeur
van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf, die zich niet van harte achter
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de staking had geplaatst. De directeur weigerde het verslag, opgesteld door Nell van Iersel, te tekenen. Zes jaar later, in de tweede fase
van het onderzoek, zou Ben er tenslotte in slagen, een basis van vertrouwen tussen hen beiden te leggen.
Hij had de losheid van geest, die het hem mogelijk maakte zich van
te voren zorgvuldig in te stellen op de te interviewen persoon. Zelfs
de kleding - ook die van de begeleidende stenografe - werd met het
oog op de komende ontmoeting uitgezocht. 'Hij liet zich in het gesprek niet meeslepen door sympathie of antipathie. Hij had zijn,eigen standpunten, maar in zijn gesprekken wist hij steeds de vereiste
distantie te bewaren', verklaart Henk Brouwer. En Anita Baarda
voegt er aan toe: 'Ik bewonderde hem, hoe hij met al die mensen van
diverse pluimage kon omgaan. Wanneer hij zich zo beleefd en afstandelijk gedroeg tegenover ondernemers of autoriteiten, dacht ik:
jullie moesten eens in zijn hart kunnen kijken!' Anita Baarda voelt
nog in 1987 dat zij toen besefte: 'Ik ben vlak bij iets heel nieuws." Loe
de Jong zegt het zo: 'Ben heeft met zijn oral history baanbrekend
werk verricht. Hij heeft aangetoond, dat uit een menigte verschillende en vaak tegenstrijdige getuigenissen toch een aanvaardbaar,
samenhangend beeld kan worden opgebouwd.'
Ben gaf zich rekenschap van de toevalligheden en onbetrouwbaarheden, die in elk interview schuilen, en van het gevaar van persoonlijke vooringenomenheid.
Die moeilijkheden schrikten hem niet af
De interviews werden zoveel mogelijk systematisch afgenomen ter
wille van de vergelijkbaarheid.
Ben verstond bovendien de kunst,
controlevragen te stellen: een terloops gestelde vraag over een onderwerp dat al enige tijd tevoren afgesloten was, om te kijken of de
geïnterviewde, wanneer hij niet op zijn hoede was, niet geheel anders zou reageren. Tegen Henk Brouwer zei hij, dat hij dit in de militaire dienst had geleerd, op een opleiding tot inlichtingenofficier.
Is dat nu weer zo'n voorbeeld van branie en lust te choqueren?
In 1955, toen hij met De Februaristaking naam had gemaakt, was hij in
de gelegenheid iets van zijn ervaringen over te dragen aan een jonge
onderzoeker. Hans Daalder, 27 jaar en afgestudeerd politicoloog,
had een proefopdracht gekregen om de geschiedenis van het illegale
Parool te schrijven. Hiertoe was Ben Sijes hem als mentor toegevoegd. Daalder is er zich in 1987 nog van bewust, hoeveel hij van Ben
heeft geleerd. Ben wist dat de geïnterviewde nooit méér loslaat dan
hij wil, maar dat hij zich soms laat meeslepen en toch meer vertelt
dan hij van plan was. Je zit natuurlijk netjes aantekeningen te maken, zei Ben, maar zodra het echt belangrijk wordt, moet je oppas-

sen dat je niet al te geïnteresseerd lijkt. Misschien moet je wel ophouden met schrijven, om te voorkomen dat hij dichtklapt. Even later, als het weer over minder belangrijke zaken gaat, schrijf je dat
van daarnet nog snel op. En na het interview 'als de sodemieter de
eerste de beste kroeg induiken om je aantekeningen uit te werken
zolang ze nog vers zijn'. Ben had vertrouwen in zijn methode van
onderzoek. Prof dr A.E. - Dolf - Cohen te Leiden, tot 1960 collega
van Ben op het RvO, geeft hier een sprekend voorbeeld van. Nadat
Ben een groot onderzoek had voltooid - het betreft hier de razzia
van Rotterdam - zei hij: 'Nu zou eigenlijk een van de weggevoerden
mij eens over dit onderwerp moeten ondervragen. Als ik dan alle
vragen goed beantwoord, is bewezen dat ik alles heb onderzocht en
niets heb verwaarloosd.'
In 1963 heeft Ben op een Nijmeegs symposium over de studie van
het jongste verleden een referaat gehouden over zijn methode van
oral history. En, dit is typerend voor Ben, wat hij daar vertelde is veel
minder leuk dan wat hij aan Hans Daalder leerde. Die kroeg komt er
alvast niet in voor. Het interview als historische bron, zei Ben in
1963, verschilt van een verhoor zoals dat door de Parlementaire Enquêtecommissie of door een rechter wordt afgenomen. Het is meer
op algemene samenhangen gericht en de interviewer mag nooit ~e
indruk wekken op de rechterstoel te zitten. 'Elke nuance van politieverhoor is voor de interview-historicus
volstrekt verboden.' Hij
stelde de vraag, welke waarde of betekenis het interview als bron
heeft en hij gaf hierop als antwoord: 'Deze waarde is even betrekkelijk als die van elke andere historische bron.' De documentenhistoricus kan immers de betrouwbaarheid
van zijn stukken, hoe
schoon ze ook schijnen, ook niet zonder meer aanvaarden. Ook hij
moet zijn documenten
onderling vergelijken en op inwendige
waarschijnlijkheid
toetsen. Ook hij moet de bekende slag om de
arm houden: 'Zo staat het er, zo is het overgeleverd, maar helemaal
zeker weten wij het niet.' Daarnaast somde Ben in zijn lezing op het
symposium een aantal voordelen op, die de interviewende historicus heeft boven de documenten-historicus.
Tijdens het interview
kan men niet-verwachte
aspecten op het spoor komen.ja zelfs uitlokken en men kan dat nieuwe spoor volgen en uitdiepen.
Hij had zijn eigen theorie over de wijze waarop hij het materiaal
diende te presenteren. Tegen Hans Daalder, die in de politiek-sociale faculteit bij Presser geschiedenis had gedaan, zei hij: Je moet
niet te veel zelf op die bladzijde aanwezig zijn. Als je een effect wilt
bereiken, moet je er zelf niet tussenkomen. Kijk, ik schrijf voor het
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Instituut en Jonkheer Van Winter - de voorzitter van het directorium - is een aartsreactionair. Maar ik ben radencommunist. Nu moet
ik mijn betoog zo opbouwen, dat zelfs die Van Winter er geen speld
tussen kan krijgen.' Zonder een zweem van samenzwering ging het
bij Ben nu eenmaal niet. Ben, dit zij tussen haakjes gezegd, had een
onnavolgbare manier om het woord radencommunist uit te spreken. Een rollende keel-r en een pathetische a, dat deed het wel.
Ben, die de indruk wekte een warhoofd te zijn en die zich met veel
nadruk marxist noemde, bleek, als het erop aankwam, over een goed
functionerend wetenschappelijk geweten te beschikken. Zoals hij in
staat was, zijn emoties weg te drukken - emoties die heftig in hem
konden woeden, die hem konden verscheuren en bijna verstikkenzo kon hij een geliefde theorie of wensdroom laten vallen wanneer
de feiten hem hiertoe noopten. 'Man, waarom brengje me dat stomme document, nu valt mijn hele theorie in duigen', kon hij wanhopig tegen Jacob Zwaan zeggen. Het wordt met enige ironie verteld,
maar waar het om gaat is, dat hij zijn theorie dan inderdaad in duigen liet vallen.
De CPN
Bij het onderzoek naar de Februaristaking draaide alles voor
Ben om de vraag, of de illegale CPN, zoals de CPN met veel aplomb
beweerde, inderdaad de staking had voorbereid, georganiseerd en
geleid. Als radencommunist was hij immuun voor de pretenties van
de CPN, die geschiedschrijving principieel beschouwde als een wapen in de politieke strijd en niet als een zoeken naar waarheid. Ben
was niet alleen een felle tegenstander van de CPN - er waren er wel
meer in Nederland -, hij was ook een kenner van het partijapparaat
en de partij-ideologie. Hem zou men met geen zoetgevooisde frasen
noch met routineuze stalinistische geschiedvervalsing om de tuin
kunnen leiden. Nu bevond de CPN zich in I945 in een van haar cooperatieve periodes, waarin zij zich, gesteund door een brede groep
linkse intellectuelen, zo min mogelijk van de nationale gemeenschap distantieerde. In die begintijd zijn er dan ook geen protesten
van haar vernomen tegen de aanstelling van de radencommunist
Ben Sijes aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
Door gesprekken met gemeentearbeiders - 'een man als Piet Nak
heeft hij verscheidene malen echt 'doorgezaagd", zegt Nel van Iersel
- stelde Ben vast, dat actieve communistische arbeiders de staking
daadwerkelijk hadden voorbereid. Hij maakte echter een onderscheid tussen de actie van deze individuele arbeiders en het in bewe·94·

ging komen van het illegale partijbestuur van de CPN. Dit bestuur,
zo toonde hij aan, had pas op het laatste moment, toen de beweging
van onderop al niet meer te stuiten was, de leiding aan zich getrokken.
Bens gevoel voor de spontane elementen in een massa-actie en zijn
belangstelling voor het ontstaan van een revolutionaire beweging in
de mensen zelf, die daartoe worden gebracht door de situatie waarin
zij verkeren - kortom, heel zijn scholing in het radencommunisme
wees hem hier de weg. Zo slaagde hij erin, een fijn gedetailleerd
beeld op te bouwen van de wijze waarop de situatie een ontstemming bij de bevolking deed groeien; en van de wisselwerking tussen
deze wijd verbreide ontstemming en de actie van de communistische arbeiders, die als katalysator fungeerden om de bestaande gevoelens tot bewustzijn te laten komen. En dan vervolgens van de
wisselwerking tussen deze actieve partijleden en het illegale partijbestuur, dat aanvankelijk niet had gezien hoe sterk de beweging was
en een afwachtende houding had aangenomen, voor het een duidelijk standpunt innam. Het beeld dat uit de interviews oprees en in
Bens geest gestalte kreeg, moest echter eerst nog op overtuigende
wijze in een overzichtelijk boek worden vastgelegd.
Op zoek naar een auteur

In de loop van I946 leverde Ben een rapport in van meer dan
I400 pagina's typewerk. Hij begon echter niet aan het boek dat hieruit moest voortkomen, integendeel, het werk werd vijf jaar onderbroken. Later heeft Ben verscheidene malen verklaard, dat het
schrijven van het boek is uitgesteld omdat er nog belangrijk archiefmateriaal uit Duitsland werd verwacht. In werkelijkheid was er een
andere reden voor het uitstel. Uit de notulen van het directorium
blijkt, dat men Ben niet als schrijver van het boek accepteerde. Het
ingeleverde rapport, dat bestond uit verslagen, bronnenmateriaal en
reeds geschreven gedeelten, maakte een rommelige, onevenwichtige en onvolledige indruk. In de jaren I945 -1949 is op alle maandelijkse vergaderingen van het directorium de publikatie over de Februaristaking ter sprake gekomen. Minstens twaalf hoog- en zeergeleerde heren passeerden als beoogd auteur de revue, werden aangezocht en weigerden. Alleen prof mr W.F. de Gaay Fortman, jurist, dus geen historicus, maar aanbevolen als zeer sociaal voelend,
verklaarde zich in principe bereid het boek te schrijven. In I948 zag
hij zich echter wegens drukke werkzaamheden 'zeer tot zijn spijt' zo wordt in het Jaarverslag van het RvO vermeld - genoodzaakt de
opdracht terug te geven.
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Professor De Gaay Fortman herinnert zich in 1987 dat Sneller - ze
waren beiden hoogleraar aan de Vrije Universiteit - hem bij zich
'ontbood', zo mocht je een verzoek van Sneller wel noemen. Sneller
was niet gelukkig met Sijes als auteur van de Februaristaking. 'Als je
naar zijn politieke richting kijkt, kan hij niet onbevooroordeeld
zijn', zo luidde zijn mening over Sijes. Posthumus hield zich over
deze kwestie op de vlakte. 'Hij herhaalde tegenover mij, dat het een
bestuursbeslissing was', aldus De Gaay Fortman. Na een paar weken
op het RvO te hebben gewerkt, kwam De Gaay Fortman echter tot
de conclusie, dat hij de opdracht niet kon aanvaarden. Hij was nu
eenmaal geen historicus en zou van a tot z door Sijes moeten worden
geholpen. Bovendien was het materiaal van dien aard, dat het Sijes
toekwam het definitieve boek te schrijven. 'Sneller was boos. Hij
vond dat ik hem in de kou liet staan', zegt De Gaay Fortman, 'maar
ik had niets toegezegd, ik had alleen gezegd me te zullen oriënteren.'
Ben heeft hem later nog eens opgezocht. 'Ik had de indruk', vertelt
De Gaay Fortman, 'dat hij kwam om me te bedanken. Ik vond echter
dat ik niet meer dan correct had gehandeld, en voor correct gedrag
hoeft men niet te worden bedankt.'
'Sneller was de grote criticus', schrijft DolfCohen. Het is ook uit andere bron bekend, dat er een hevige antipathie heerste tussen de revolutionair Sijes en de steile calvinist Sneller, die de kunst verstond
zich bij collega's en ondergeschikten
onbemind te maken. Op de
vergadering van het directorium van 2 april 1946 veroorloofde Sneller zich een kritische opmerking over het feit, dat Sijes aan een
'communistische
demonstratie'
zou hebben meegedaan. Professor
Posthumus antwoordde hierop, dat Sijes had deelgenomen aan een
algemene herdenking van de Februaristaking ...
'In het directorium bestonden grote tegenstellingen, vooral Sneller
en Posthumus stonden tegenover elkaar', schrijft Loe de Jong in een
brief van april 1987. 'Sneller was niet vrij van antisemitische neigingen (hij vond dat er veel te veel Joden aan het instituut verbonden
waren) en hij was bovendien een uitgesproken anti-socialist en anticommunist. Jegens Ben Sijes koesterde hij slechts wantrouwen.' Dit
wantrouwen was wederkerig. 'Met jou blijf ik geen minuut langer
in de auto', moet Ben eens na een antisemitische
uitlating tegen
Sneller hebben gezegd, toen zij op weg naar Den Haag waren. Hij
sommeerde de chauffeur te stoppen en stapte midden op de autoweg uit. Het verhaal is van Ben afkomstig en zal op zijn minst een
kern van waarheid bevatten. Hoe de vete tussen die twee is begonnen, weet ik niet; gezien de twee karakters zal het wel haat op het

eerste gezicht zijn geweest. Dat Sneller op grond van Bens politieke
overtuiging hem het schrijven van De Februaristaking niet toevertrouwde, is ironisch genoeg. Hij had in zijn rechtse gedachtenwereld niet door dat er geen gehaaidere critici van de CPN bestaan dan
de radencommunisten.
En hij had ook niet kunnen voorspellen dat
Ben de rechtschapenheid
had, desondanks de communisten
zo'n
prominente rol in het grote drama toe te kennen.
Terwijl het dossier-Februaristaking
in de laden bleef rusten, kreeg
Ben nieuwe opdrachten. Wetenschappelijk
onderzoek vertrouwde
men hem blijkbaar wel toe. Eerst werd hij toegevoegd aan prof. dr
P J Bouman, die voor het RvO een studie schreef over de AprilMeistakingen van 1943, de proteststakingen
die waren uitgebroken
toen het Nederlandse leger opnieuw in krijgsgevangenschap
werd
weggevoerd. Ben kreeg voor deze studie de stakingen in Twente
toegewezen. Het resultaat was een hoofdstuk van 100 bladzijden.
Het boek De April-Mei-Stakingen van 1943 verscheen in 1950 zonder
Bens naam op de titelpagina. Hij werd echter in de pers wel afzonderlijk geprezen. De Nieuwe Rotterdamse Courant schreef zelfs over
'een bijzonder illuminerend hoofdstuk van B.A. Sijes'.
Direct hierna kreeg hij in 1948 de opdracht, de razzia die op 10 en 11
november 1944 te Rotterdam was gehouden, te onderzoeken. De gedachten van het directorium gingen eerst uit naar een studie over
alle razzia's tegen de burgerbevolking die in de hongerwinter waren
gehouden. Het typeert Bens aanpak van de geschiedschrijving, zijn
gave tot het isoleren en concentreren van een onderwerp, dat hij in
een doorwrochte nota concludeerde dat het beter was, één razzia, en
dan de grootste, uit te kiezen. Het boek verscheen in 1951 en werd
zeer goed ontvangen. Bij beide onderzoeken had hij zijn eigen methode van interviews en vragenlijsten toegepast. Het succes van het
werk was tegelijkertijd de legitimering van de methode.
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De impasse doorbroken

De noodzaak spoedig te komen tot een publikatie over de Februaristaking werd nu steeds dringender gevoeld, vooral omdat deze episode uit de oorlog de inzet was geworden van een politieke
prestigestrijd van de CPN, die samenhing met het begin van de koude
oorlog. Loe de Jong trachtte in 1949 middelen te vinden om de impasse te doorbreken.
In eerste instantie bood De Jong aan, het boek op grond van het beschikbare materiaal zelf te schrijven. Nadat hij echter alle stukken
had bestudeerd, kwam hij evenals De Gaay Fortman tot de conclusie

dat dit niet doenlijk was. Zowel de verzamelde bronnen als de reeds
geschreven gedeelten droegen zozeer het stempel van Ben persoonlijk, dat alleen hij deze massa tot een boek zou kunnen verwerken.
Weliswaar merkte Sneller in het directorium op, dat de heer Sijes
nooit tegen het aantrekken van een ander als auteur had geprotesteerd, maar Loe de Jong wist beter. In zijn nota van 30 december 1949
legde hij uit, dat Sijes dit wel degelijk als heel grievend had ervaren.
Hem als auteur uit te schakelen zou 'slecht personeelsbeleid'
zijn;
het zou voor Sijes als een morele slag aankomen, 'waarvan ik de gevolgen niet wil onderschatten', aldus De Jong. Daarom stelde Loe de
Jong voor, dat hij het boek met Ben samen zou schrijven. Dit voorstel werd in januari 1950 aanvaard.
We staan hier opnieuw tegenover een tegenstrijdigheid
in Bens
emotionaliteit.
Zijn liefste levenswerk wordt afgekraakt en dreigt
hem te worden ontnomen - hij zwijgt. Hij gaat met ongebroken
geestkracht verder, eerst aan de April-Meistakingen,
dan aan de razzia van Rotterdam. Zelfs zijn assistent Henk Brouwer - die de voorgeschiedenis niet had meegemaakt - weet niets van teleurstelling,
ergernis ofbittere toespelingen die Ben zou hebben gemaakt. Alleen
tegenover Loe moet hij zich hebben uitgesproken. Loe kon verklaren dat Ben zich gegriefd voelde. Loe de Jong schrijft in zijn brief
van april 1987, dat zijn voorstel om het samen te doen 'een doekje
voor het bloeden' was. 'Ik was geen moment van plan, naast Ben als
auteur op te treden.' Bovendien verdween Sneller uit het directorium; hij stierf in november 1950. Ben maakte De razzia van Rotterdam
af en zou in 1951 de Februaristaking weer kunnen opvatten.
Toch is het merkwaardig dat Ben in januari 1951 serieus moet hebben gedacht aan emigratie naar Australië. In een brief aan de zojuist
benoemde regeringscommissaris
voor de landverhuizing dr ir B.W.
Haveman beval Loe de Jong hem warm voor emigratie aan. Hij
noemde Sijes iemand, die 'nuttig ingeschakeld zou kunnen worden
bij de sociale zorg voor de Nederlandse emigranten'. Het tijdstip
van deze sollicitatie om te emigreren - 'De heer Sijes is gaarne bereid in Den Haag eens met je te komen spreken' - is extra merkwaardig. Bens werk werd geprezen, het succes lachte hem toe. Aan
de Februaristaking
mocht hij verder werken, zij het dat De Jong
volgens de op dat moment geldende vooruitzichten
enkele hoofdstukken voor zijn rekening zou nemen. Zijn grootste tegenstander
van het instituut, Sneller, was gestorven.
Vrienden die lang in dezelfde kring als Ben hebben verkeerd, leggen
verband met de Koreaanse oorlog, die in 1950 was uitgebroken. Er

heerste paniek onder intellectuele joden in Amsterdam. Zou de
koude oorlog, die in Korea plotseling zozeer verhevigd was, uitgroeien tot een derde wereldoorlog? Velen, zo kan men zich herinneren, speelden met de gedachte van emigratie. Australië en
Nieuw-Zeeland
werden veel genoemd, men sprak er over - voor de
meesten bleef het bij een gedachtenexperiment,
en de paniek woei
over. Toch beschouwde Loe de Jong het emigratieplan van Ben als
meer dan een boutade, zodat hij er een officiële aanbevelingsbrief
voor schreef Meer dan deze ene brief is er over het hele plan niet bekend.
Ben bewaarde over de kwestie van het auteurschap van De Februaristaking een dossier, waarin zich onder meer een kopie van een uittreksel bevindt, gemaakt op verzoek van De Jong uit de notulen van
het directorium van alle plaatsen - niet minder dan veertig - waar de
Februaristaking ter sprake was gekomen. Hier en daar plaatste hij
een sarcastische opmerking in de kantlijn, zoals: 'N.B. Sneller heeft
nooit één verslag gelezen en het rapport nog niet voor de helft!' Op
het eerste blad van het dossier schreef hij, alsof hij het althans voor
zichzelf nog een keer helemaal duidelijk wilde uitspreken: 'De werkelijke reden dat men mij de staking niet wilde laten schrijven, was
dat ik als revolutionair bekend stond. Er is achter mijn rug ontzettend veel gekonkeld. Tot het me begon te vervelen. Met mijn nota
van 4 april 1951 was het afgelopen. Het bestuur hoorde De Jong en
mij na elkaar en besliste dat ik het boek zou schrijven.'
Zo was Ben. Geen rancune of frustratie aan het papier toevertrouwen. Een revolutionair moet de tegenwerking incalculeren. De moraal: vechten hoort erbij, maar ik win.
De nieuwe start
Toen Ben in 1951 het werk aan de Februaristaking

weer opvatte, was zijn positie binnen het RvO en bij het publiek stevig gevestigd. Begin 1951 moet er overleg zijn geweest tussen hem en Loe de
Jong over de opzet van het boek. Er ontstond een meningsverschil,
waarover Ben een nota van 3000 woorden aan het directorium
schreef. Dit is het stuk waarop hij doelde in zijn notitie: 'Na mijn
nota van 4 april 1951 was het afgelopen.' Het geschil draaide om de
wens van Loe de Jong, het hele beleid van de CPN van mei 1940 af in
het onderzoek te betrekken en het dan nog uit te breiden tot de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie sinds 1939. Het boek zou hierdoor groter worden en een breder terrein bestrijken. Ben stelde echter, dat De Jong de rol van de CPN in de spanningen van februari 1941
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verkeerd beoordeelde. De Februaristaking was niet af te leiden uit
de relatie tussen de illegale CPN en de Sovjet-Unie, je zou bijna zeggen: integendeel. Er bestond slechts een gedeeltelijk verband tussen
de staking en de illegale CPN. De uitbreiding die De Jong wenste zou,
zo stelde Ben, het boek uit zijn evenwicht brengen.
Het lijkt niet zo'n groot meningsverschil, maar al schrijvende was
het Ben duidelijk geworden 'dat de verschillen veel dieper liggen
dan ik oorspronkelijk dacht'. Het was aan de ene kant een verschil in
accent. Voor Ben gold de slagzin: 'Een staking roep je niet uit'. De
massa was zijn hoofdpersoon, de massa die reageerde op bepaalde
omstandigheden en op een 'situatie', zoals het jargon het noemt. Loe
heeft ook belangstelling voor de functie van een organisatie als de
Communistische Partij en haar leiders. Daarnaast is er ook de kwestie van de afbakening van de stof: beperkt, geconcentreerd, of ruim
en veelomvattend. Het verschil in aanpak is in het hele latere oeuvre
van Ben en van Loe de Jong herkenbaar.
De grotere routine die Ben had verworven wierp haar vruchten af.
Op 14 november 1952 sprak hij voor de tweede keer met ir Hofman

van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf. Het was ruim zes jaar na het
eerste interview, dat Hofman niet had willen fiatteren. Deze keer
ging het beter. Over het onderhoud schreefhij de volgende dag een
rapport aan het directorium.s Hij was zich ervan bewust, zo schreef
hij, dat publikaties in de pers de laatste jaren de heer Hofman veel
persoonlijk leed hadden berokkend. 'Nadrukkelijk verzekerde ik
hem, dat noch mijn karakter, noch mijn wijze van werken erop gericht is, iemand te kwetsen, die meent uit goede en eerlijke motieven te hebben gehandeld.'
Langzamerhand was de heer Hofman soepeler geworden, vooral
toen Ben zich nog verzoenlijker toonde door te zeggen dat hij er alle
begrip voor had 'dat Hofmans positie moeilijker was dan die van een
conducteur of wagenbestuurder, die zijn tram in de steek kon laten.'
In het rapport laat hij direct hierop volgen: 'Ik mag hierbij aantekenen, dat dergelijke opmerkingen mijnerzijds eigenlijk met tegenzin
worden gemaakt. Ik heb meerdere moeilijke situaties gehad (ik
denk hier aan een gesprek met de heer Wol tersom, de directeur van
de Robaver) en mij altijd van soortgelijke opmerkingen onthouden.
Ik merkte echter, hoezeer de man leed onder een angst, nogmaals,
maar dan elf jaar later, als stakingsbreker te worden gediskwalificeerd, en dat nog wel met betrekking tot een beweging die Nederland siert.'
In menig opzicht was het een voordeel dat de publikatie van Bens
boek over de Februaristaking enkele jaren was uitgesteld. In 1948
had het RvO het origineel van Rauters rapport aan Christiansen gekregen van de redactie van De Waarheid, en zo waren er meer documenten, vooral ook uit Duitsland, die het materiaal verrijkten. Ook
kreeg Ben in deze tweede fase inzage in de notulen van B. en w. van
Amsterdam over de Februaristaking en van het zuiveringsdossier
van ir Hofman. B. en w. verklaarden dat zij dit materiaal 'hoe vertrouwelijk ook van aard, ter beschikking van de onderzoeker dienen
te stellen'. In het beeld van de Februaristaking bracht het nieuwe
materiaal wel verfijning, maar geen wezenlijke verandering.
De CPN had haar houding inmiddels gewijzigd. Het was een van die
periodieke processen, waarin het communisme, geleid vanuit Moskou, zich zuiverde van alle niet-orthodoxe elementen. In 1948-'49
was dit het begeleidende verschijnsel van het begin van de koude
oorlog. De kristallisatiepunten die voor de Nederlandse intelligentsia een beslissende rol speelden, waren de communistische staatsgreep in Praag, februari 1948, en in 1949 de communistische vredesactie met haar dwirtgende propaganda-eisen en de viering van Sta-
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Ochtendvergadering op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Van
links naar rechts: mevrouw A.H. [oustra, Ben Sijes, Eduard Groeneveld. Harry
Paape, mevrouw Emmy Groeneveld-Ottow, Loe deJong. Commentaar van De
Jong: 'Die vergaderingen waren altijd in een kwartier afgelopen.'

lins zeventigste verjaardag die gepaard ging met een discussie over
de persoonlijkheidsverheerlijking.
De vrijzinnige AJ. Koejemans
werd ontslagen als hoofdredacteur van De Waarheid. De CPNkapselde zich in onder de leiding van Paul de Groot en vervreemdde van
de rest van het Nederlandse volk.
Ook het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
viel uit de gunst
van de CPN.In mei 1950 ontving het RvO een 'in onheuse termen gestelde brief - om het jaarverslag te citeren - van Paul de Groot,
waarin de CPN verklaarde geen vertrouwen meer in het Instituut te
stellen en een eventuele publikatie van het Instituut over de Februaristaking bij voorbaat het recht ontzegde, 'als geschiedschrijving van
deze grootse verzetsdaad' te worden aangediend. De CPN, het was
duidelijk, had de Februaristaking
geannexeerd als haar privé-onderneming, zoals zij over de hele linie trachtte het verzet voor zichzelf te monopoliseren, alsof zij de verzetsorganisatie bij uitstek was
geweest. De brief aan het RvO werd in De Waarheid van 3 mei gepubliceerd, een formele oorlogsverklaring.
Het RvO was sindsdien
voor de CPNeen orgaan van de NAVO,een verlengstuk van de Amerikaanse geheime dienst en erger.
'Ben heeft het er moeilijk genoeg mee gehad', zei een van zijn vroegere collega's, AJ. van der Leeuw. Niet: moeilijk met de woede van
de CPN,maar juist met het inzicht, dat de communisten individueel
zo'n grote en goede rol in de staking hadden gespeeld. Zij, de communistische arbeiders, leden van de CPN, hadden de lont in het
kruitvat van de ontstemming gegooid. De communisten waren nu
niet bepaald Bens dierbare geestverwanten, maar hij liet de feiten
met volle kracht spreken en deed ook de bereidheid van het illegale
cPN-bestuur, de roep van zijn leden te volgen, recht wedervaren.
Het was bijna negen jaar na de bevrijding, dertien jaar na de staking
zelf: in februari 1954, vlak voor de herdenking van de Februaristaking - een timing waarin men de hand van Loe de Jong herkent verscheen het boek dat Ben beroemd zou maken: De Februaristaking.
Als enige auteursnaam stond B.A. Sijes op de titelpagina en er was
een bijzonder hartelijk Woord vooraf van het directorium.
De kranten waren zonder voorbehoud geestdriftig. Men prees de levendige presentatie en de boeiende verteltrant, terwijl het verhaal
was opgebouwd uit vele details die op zichzelf weinig dramatisch
leken. Ben was er in geslaagd op zijn manier en volgens zijn methode een studie te schrijven die wetenschappelijk verantwoord was en
tegelijk een breed publiek aansprak.
De reacties van communistische zijde op het boek van Ben Sijes wa. 102.

ren voorspelbaar. Het was volgens De Waarheid 'ineengeflanst aan
de hand van politierapporten
en geschreven om de rol van de CPNbij
de organisatie van de staking te verloochenen'. Ben zelf was op zijn
best een 'agent van het Amerikaanse imperialisme'. Wat de CPNhem
onmogelijk kon vergeven, was dat hij het initiatief bij de leden van
de partij, en voorbij deze partijleden bij de massa had gelegd. Hierdoor ontnam hij de partij haar voorhoedefunctie,
die zij volgens de
leer van Lenin hoort te hebben. En dan was er nog een punt van persoonlijke aard: Paul de Groot had helemaal geen rol gespeeld; het
manifest Staakt!!! Staakt!!! Staakt!!! was niet door Paul de Groot geschreven, maar door Lou Jansen. Wanneer een wetenschappelijke
studie dergelijke waarheden bevatte, kon Paul de Groot zich daarbij
niet neerleggen. In augustus publiceerde de CPNeen brochure onder
de titel De waarheid over de Februaristaking. BA. Sijes vervalst degeschiedenis, die echter geen nieuwe feiten of samenhangen aan het licht
bracht.
Sneevliet
Als enige echte lacune in De Februaristaking wordt wel genoemd het ontbreken van voldoende aandacht voor Henk Sneevliet
en zijn groep, het Marx-Lenin-Luxemburg-Front,
de illegale voortzetting van de RSAP.Hun rol bij de voorbereiding van de staking
werd na de oorlog voor het eerst gedocumenteerd
in het Gedenkboek
van het Sneevliethetdenkinçscomité= uit 1953, dat al in bewerking was
voordat Bens boek klaar was en waarvan Ben op de hoogte moet zij n
geweest. Het register van De Februaristaking bevat geen verwijzingen
naar de RSAP,het MLL-Front van Sneevliet, wel één naar Spartacus,
een plaats waar ook de RSAPwordt vermeld, en twee naar het Derde
Front. De samenhang wordt echter niet duidelijk en leden van het
MLL-Front worden niet als zodanig aan het woord gelaten. Voor de
lezer van dit standaardwerk over de Februaristaking zal het zeker
niet duidelijk worden, dat er een actieve groep-Sneevliet heeft bestaan. 'Ik heb nooit kunnen begrijpen', schrijft Sal Santen, die getrouwd is met een stiefdochter van Sneevliet, in een brief van 9 februari 1987, 'dat Ben Sijes voor zijn boek niet één RSAP'erdie aan de
staking heeft deelgenomen, heeft geïnterviewd ... Het illegale MLLFront telde volgens Sijes enkele maanden na de staking 150 leden,
ruimschoots voldoende om er na de oorlog een keuze uit te maken ...
Om deze reden is De Februaristaking in die kringen nooit helemaal
au sérieux genomen.' Santen wijst ook op een passage in het rapport
van Rauter dat in Bens boek als bijlage is opgenomen. Op bladzijde
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I06 noemt Rauter onder de aanstichters
enkele 'ehemalige marxistische Gewerkschaftsführer. Hierin herkent Santen op goede gronden
leden van het verboden Nederlands Arbeids Secretariaat (het NAS),
de vakcentrale die nauwe banden had met de RSAP (MLL-Front).
Andere trotskisten of gewezen trotskisten tillen niet zo zwaar aan
deze kwestie. 'Ben heeft dit éne spoortje gemist, maar hij heeft een
uitstekend boek geschreven', zegt de Utrechtse hoogleraar Theo
van Tijn in 1987. Ook Wim Bot uit in zijn studie over het MLL-Front
geen verwijt aan Sijes' adres."
Loe de Jong had in zijn nota van 30 december wel gewezen op het
ontbreken van aandacht voor de RSAP in Bens basismateriaal. Toch
ziet het er naar uit, dat Ben met zijn versie van de geschiedenis het
gelijk aan zijn kant had. Er was gewoon geen aanwijzing in het materiaal, de trotskisten een grotere rol toe te kennen. Het Bulletin van
het MLL-Front, nr. 14, van maart 1941 eist geen enkel aandeel aan de
Februaristaking voor zijn groepering op. Met prijzenswaardige eerlijkheid schrijft de redactie: 'Toen de eerste berichten ons bereikt
hebben: de reiniging staakt, de waterleiding staakt, de tram staakt,
de grote bedrijven in Noord staken allen, reeds ziet men overal de
winkels bestormen om zich wat voorraad te verschaffen - hebben
zelfs wij aan de juistheid van deze informatie gerwijfeld. Wij wisten
dat het zo komen zou, maar hadden er geen begrip van, dat het tempo van de ontwikkeling zo snel zou kunnen zijn.'

Milder?
Er werden, zoals dat gebruikelijk is, presentexemplaren
verstuurd naar vrienden en relaties. In Bens papieren zijn begeleidende
brieven en bedankbrieven bewaard gebleven aan of van oud-minister G. Bolkestein, J.P. de Haas, professor Posthumus, professor J.
Presser en Sam de Wolf( Alle bedankjes zijn vriendschappelijk
en
waarderend. Sam de Wolff was geen geestverwant in engere zin van
Ben, maar in bredere zin naar mentaliteit wel sterk met hem verwant. Alleen al hun gemeenschappelijke
bewondering voor Henriétte Roland Holst schiep een band. In zijn brief aan De Wolff memoreerde Ben,'hoeveel hij van hem had geleerd. Hij maakte hem
het compliment, dat De Wolff een van de mannen was gebleven,
'die geen critiek en vijandschap schuwde, wanneer het erom ging
voor de arbeiders op de bres te staan'. De Wolff antwoordde: 'Het
klinkt overdreven, maar je briefje behoort tot die elementen, welke
in het leven van een bejaard man licht en vreugde brengen.' En hij
sloot zijn brief af met de woorden: 'je oude leermeester en vriend.'
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Van contacten tussen Sam de Wolff enBen Sijes in die voor Bens leven zo ondoorzichtige jaren dertig is mij voor het overige niets bekend; ze moeten er echter blijkens deze brief zijn geweest en niet
van oppervlakkige aard. Er is heel wat afgediscussieerd in zaaltjes en
op straat; daarbij zullen ze elkaars inzet hebben leren waarderen.
Aan professor Posthumus schreef Ben de brief die begint met de terugblik waaruit wij al hebben geciteerd: hoe er in het begin nog
geen eigen briefpapier van het RvO was en hoe het haar van Ben
naar de smaak van Posthumus aldoor maar te lang was. Hij vervolgde de brief aldus: 'Het schrijven van de geschiedenis van de Februaristaking was voor mij een grote leerschool. Niet zozeer in de wetenschap, als wel naar het rijper worden van de mens. Zo ooit, dan
was het daar, dat ik een blik heb mogen slaan in de motieven, die
mensen tot dadeloosheid, doch ook tot hevig-emotionele
activiteiten, brengen. De kennis en de verklaring hiervan hebben me in vele
opzichten milder gestemd en de hartstochtelijke
liefde en haat, die
ik jegens onderdrukten
en onderdrukkers
koester, getemperd. Dat
ik mede door zo'n arbeid tot deze levenshouding heb mogen geraken, heb ik in de eerste plaats te danken aan u, die begrepen heeft,
dat de geschiedenis van de vrijheid slechts tot stand kan komen,
wanneer de geschiedschrijver zelfin volle vrijheid kan werken en in
zijn werken zijn eigen individualiteit
kan ontplooien.' Het is een
mooi en verdiend hommage aan Posthumus, maar bij Bens uitspraak dat hij milder zou zijn geworden, past een vraagteken. Misschien zijn de hartstochten meer bezonken geraakt - het latere verloop van Bens leven wijst erop, dat zij niet milder zijn geworden.
Posthumus antwoordde in een met de hand geschreven brief vol lof
over de compositie en de inhoud van het boek. 'Ik ben er van overtuigd dat je van dit boek veel plezier zult hebben. Je bent eensklaps
de historieschrijver - de zeer competente historieschrijver - van de
arbeidende klasse geworden. En in de lange rij van boeken die over
de geschiedenis van Amsterdam handelen, zal je boek altijd een ereplaats innemen.' Hij eindigt zijn brief met deze woorden: 'Ten slotte: ik geloof niet, dat ik in 1945 een betere keus had kunnen doen
voor het tot stand brengen van dit boek!'
Standbeeld
In de negen jaar dat Ben met de Februaristaking bezig was geweest, was deze bijzondere gebeurtenis uit de bezettingstijd een
grote plaats gaan innemen in het bewustzijn van de Amsterdammers en van alle Nederlanders. De beeldhouwer Mari Andriessen
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De Dokwerker
...bereid, handelend op te treden ...

Aan het vuur ontkomen, het monument
ter nagedachtenis van de vervolgde
zigeuners door He/een Levano .
. 106.

kreeg opdracht een gedenkteken voor de Februaristaking te maken.
In maart 1950 zocht hij contact met Ben Sijes en Ben kwam bij hem
op het atelier. Daar zag hij een klein model staan van een van de eerste ontwerpen van het monument. Een jonge arbeider staat met het
hoofd opzij gewend en een stevige knots in de hand gereed om aan
te vallen. Ben was geestdriftig. Hij schreef aan Andriessen: 'Merkwaardig is, dat ik het beeld nu al voor mij zie. Ik zie de Amsterdammers er reeds langs lopen, ieder met zijn eigen zorgen. Ik weet nu al
dat ze zullen afspreken, laten we zeggen bij Jan Boezeroen. Want
wat U gemaakt hebt is: Jan Boezeroen', maar dan één die in zijn eer
is aangetast en er dan ook bij staat als: 'Flikker no uw gaaauw heen' of
als: 'als je niet gauw opdondert, zal ik je ...' Dat is zo de indruk die ik
van Uw uitbeelding heb overgehouden. Méér was overigens de Februaristaking niet, maar ook niet minder. Waar ter wereld is ooit
een handelend proletariaat geweest, dat gemeenschappelijk
een
stuk ijzer heeft gehanteerd en gezegd heeft: 'als je nou niet opdondert, dan zal ik je ...', wanneer het om Joden ging.' De weerbaarheid
sprak Ben aan. Even later in deze brief herhaalde hij: 'die nam tenminste nog een stuk ijzer in zijn poten.»
Zoals men weet, is er tenslotte een heel ander beeld ontstaan. De
Dokwerker is ouder geworden en dikker en heeft geen knots meer
in de hand. In zijn studie over Mari Andriessen schrijft Louk Tilanus over het karakter van het beeld: 'De werking op de toeschouwers is er niet alleen van 'kom maar op', maar ook 'hier sta ik, ik kan
niet anders'. De blote handen geven de indruk van weerloosheid;
weerloosheid tegen machinaal geweld. Dit is, meen ik, de diepere
oorzaak ervan, dat het beeld bij het publiek algemeen aanspreekt.'
Ben had liever de eerste versie van het beeld als monument gezien.
Hij gaf de voorkeur aan het weerbare, aanvallende karakter. Hij
meende, evenals Tilanus, dat in de Dokwerker zoals hij daar staat,
het element van machteloosheid
overheersr.» Ben bezat een gipsmodel, en een bronzen afgietsel daarvan, van het eerste, door hem
bewonderde ontwerp.
Ik meen echter, dat Ben zich heeft vergist, evenals Louk Tilanus. De
door hen in het beeld herkende machteloosheid of weerloosheid is
maar één aspect van de Dokwerker. Het gebaar van de half open
handen, de houding met één been vooruit en het lichaam iets achterover drukken uit dat deze man op het punt staat iets aan te pakken. Deze man is niet agressief, maar wel alert, op zijn hoede en bereid handelend op te treden. Hij wil iets doen. Dit zou de fascinatie
die van het beeld uitgaat kunnen verklaren: niet machtig door ge.107.

weld, maar machtig door de bereidheid te helpen. Bens interpretatie
van het eerste ontwerp zou dan nog van toepassing zijn: 'Als je nu
niet opdondert ...' Maar de houding is van incidenteelhij grijpt een
stuk ijzer - geëvolueerd tot klassiek: 'Hier sta ik. ..'
Mari Andriessen placht in zijn vriendenkring een beeld op te roepen
van de wijze waarop hij door Ben Sijes was beïnvloed. Hoe kon hij,
de van oorsprong rooms-katholieke
Haarlemmer, de sfeer van Amsterdam, van de Jodenhoek en van het proletarisch protest dat uit de
Februaristaking sprak zozeer van binnenuit doorleefd vormgeven?
Ben had hem drie dagen lang door de oude Jodenhoek rondgeleid,
pratend, vertellend, wie in dit huis, wie in die ruïne had gewoond en
niet was teruggekeerd. Het was alsof ieder huis, iedere lege plek begon te leven. Ben was onweerstaanbaar als hij zo aan het praten was.
Andriessen liet er geen twijfel aan bestaan, dat deze dagen hem ten
diepste hadden beïnvloed. Zelfs als deze dagen zich niet exact zo
hebben afgespeeld als ze zijn overgeleverd, is het getuigenis een aanwijzing voor de kracht van emotie en overtuiging die Ben kon uitstralen.
Het beeld werd volgens Tilanus voor het eerst in het Haarlems Dagblad als 'dokwerker' aangeduid. Op een vraag van Andriessen, waarom juist dit beeld zoveel weerklank had gevonden, antwoordde de
dichter J.C Bloem: 'Kijk, ik geloof dat het daarin zit, dat je op een
bepaald ogenblik iets zegt, dat op dat bepaalde ogenblik gezegd
moet worden.v- De Dokwerker werd op 19 december 1952 door de
koningin onthuld. Ben wilde zich niet bij de genodigden voegen,
doch verkoos als naamloos belangstellende bij de plechtigheid aanwezig te zijn.
Ben mag een oudere versie hebben geprefereerd, hij hield van de
Dokwerker, zoals alle Amsterdammers.
Lien Groen, de vrouw die
de laatste jaren van Bens leven met hem heeft gedeeld, voegt hier in
1987 aan toe: 'Het is met de Dokwerker zo gelopen als Ben het had
gehoopt: dat dit monument voor de Februaristaking
het vertrekpunt zou worden voor demonstraties tegen ieder onrecht, waar ook
ter wereld.'
De kaartenbak

Hoe zo'n boek van Ben tot stand kwam, daarover heeft Henk
Brouwer iets verteld. Het ging over De razzia van Rotterdam, waaraan
Ben van 1948 tot 1951 werkte. Henk Brouwer had tot taak, dagboeken, brieven, nota's en andere ambtelijke stukken te bewerken. Karakteristieke of anderszins bruikbare elementen werden op kaarten
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gezet en op trefwoord gerangschikt. Intussen ging Ben met zijn secretaresse Sonja Meijer op interview, meestal naar Rotterdam. Die
interviews werden uitgewerkt en extracten daaruit kwamen ook in
de kaartenbak van Henk Brouwer terecht. 'Als er dan een hoofdstuk
geschreven moest worden, zat Sonja achter haar schrijfmachine, ik
achter mijn kaartenbak, en Ben was aan het ijsberen door de kamer
om de tekst te dicteren.' Sonja was nogal fel op goed Nederlands,
maar Ben was koppig als zij een ander voorstel deed, want, zei hij
dan, 'dat is mijn stijl niet'. Henk moest steeds paraat zijn met de juiste ondersteunende
citaten, maar kon ook waarschuwen, 'wanneer
een citaat van een bron afkomstig was die uit anderen hoofde onbetrouwbaar was gebleken. 'Zoek dan maar een ander citaat!' Ben
leunde zwaar op zijn medewerkers, maar als er een hoofdstuk persklaar was, kon hij met onvervalste vreugde en optimisme zeggen:
'Het moeilijkste hebben we gehad!'
Twee punten stonden als vraagstelling centraal in het onderzoek
naar de razzia van Rotterdam. Was het waar, wat de Duitsers beweerden, dat zij in die twee dagen, JO en IJ november 1944, 54 000
mannen uit Rotterdam hadden weggevoerd? En was het juist, wat
de illegaliteit had beweerd, en wat op instigatie van de illegaliteit
door Radio-Oranje was overgenomen, dat het aan lafheid en moedeloosheid van de Rotterdammers was te wijten, dat de Duitsers zovelen van hen hadden kunnen oppakken? Henk Brouwer had de
taak, op grond van de bekende gegevens, zoals aantallen treinwagons, het laadvermogen van de transportschepen
en de omvang van
de lopende transporten, tot een schatting te komen. Hij kwam tot
boven de 50000 man. Het Mathematisch Centrum te Amsterdam
kwam op grond van de beschikbaar gestelde gegevens tot hetzelfde
resultaat: 52000 mannen zouden zijn weggevoerd.
In november 1944, direct na de gebeurtenissen, had de illegaliteit een
hard oordeel geveld over de houding van de Rotterdammers.
Bens
oordeel was aanmerkelijk milder. Hij wees op de oorlogservaring
die Rotterdam al achter de rug had, en schroomde niet, een vergelijking te maken met Amsterdam in april 1943- Toen hadden de Amsterdammers zich de bloedige onderdrukking
van de Februaristaking herinnerd en de waarschuwing van Seyss-Inquart, dat bij herhaling van de staking nog hardere maatregelen zouden worden genomen. 'Er werd in Amsterdam in april 1943 dan ook niet gestaakt.'
Verder wees hij op het verrassingseffect. Nog nooit eerder hadden
de Duitsers zo onverwacht, zo grondig en met zulk een vertoon van
militaire macht een stad uitgekamd. Tenslotte toonde hij aan dat de
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Rotterdammers,
nadat zij eenmaal in Duitsland op hun plaats van
bestemming waren aangekomen, in groten getale zijn gevlucht,
naar Nederland zijn teruggekomen en zijn ondergedoken. Het boek
is een rehabilitatie van Rotterdam. Op voordracht van het directorium ontving Ben van het ministerie een gratificatie van niet minder
dan duizend gulden voor deze studie. Zijn maandsalaris was toen
408,20 bruto. Drie jaar later zou hij voor De Februaristaking vijfhonderd gulden gratificatie krijgen.
Loe en Ben

Loe de Jong en Ben Sijes kenden elkaar al van voor de oorlog.
Ben heeft in 1979, toen De Jong gepensioneerd werd, hun eerste ontmoeting beschreven. 'Tijdens een van de verkiezingen die in de jaren dertig werden gehouden, troffen wij elkaar bij het houten bruggetje op de JozefIsraëlskade tegenover de P.L. Takstraat. Ik probeerde jou een boekje, Lenin als Philosoph, een kritische studie van Anton
Pannekoek, aan te smeren. Wij maakten een praatje over het parlementarisme en ik beweerde, dat het parlement geen vier jaar meer
zou duren en dan vervangen zou zijn door een arbeidersradendemocratie. Nou, het parlement was vier jaar later wel verdwenen,
maar op een heel andere manier dan ik had vermoed. Het was weg,
jij was ook weg en ik verdween op een andere manier. Dat was onze
eerste onrmoering.»
Het moet in 1936zijn geweest. Ben was toen 28jaar, Loe, zes jaar jonger, was 22. Zij hadden veel gemeen, die twee intelligente joodse
jongens uit arme gezinnen. Loe kwam uit een betere buurt, maar
ook hij had als kind mee moeten helpen in de nering van zijn vader,
die een melkwinkel had in de Smaragdstraat, op nummer 34, hoek
Amsteldijk (het woonhuis heette Amsteldijk 96). Loe had een hogere opleiding dan Ben. Hij had het Vossiusgymnasium
afgelopen en
studeerde geschiedenis. Ben studeerde op zijn eigen manier in de
groep van de radencommunisten.
Beiden waren links, maar her is
niet moeilijk voor te stellen dat de kristalheldere droom van Pannekoek een gesloten boek bleef voor de reële SDAP'erLoe de Jong. Toch
moet die ene ontmoeting op Ben zoveel indruk hebben gemaakt,
dat hij haar 43jaar later in deze concrete bewoordingen weer opriep.
'Vijf jaar later, in 1945, toen de oorlog afgelopen was', zo vervolgde
Ben zijn toespraak, 'zagen wij elkaar voor het eerst weer terug, op de
Herengracht 4IO, de eerste vestigingsplaats van het Instituut ... Je
kwam aarzelend binnen, althans zo leek het mij. Er werd juist - het
was ongeveer 12 uur - warm eten opgeschept ... Je droeg een klein
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dun snorretje. Je was tamelijk mager. Langzaam drong het tot me
door, dat jij jij was. Dat was onze tweede ontmoeting.'
Zo b~gon, in Bens ei~en ~~orden weergegeven, een merkwaardige
symbiose van twee historici, gekenmerkt door rivaliteit, conflicten,
innige verstandhouding
en vriendschap, deze laatste duurzaam tot
aan Bens dood. Hoe had men zich, als het serieus genomen was, een
co-auteurschap
moeten voorstellen van twee zo ambitieuze persoonlijkheden, zo verwant in hun hartstocht voor het vak, zo tegenstrijdig in het ideaalbeeld dat zij van zichzelf hadden?
Voor Ben moet het niet gemakkelijk zijn geweest, zich een positie te
verwerven in het Instituut en in de maatschappelijke
kring daar
omheen; hij had het moeilijk zijn houding in de dagelijkse omgang
te bepalen, zoals we al hebben gezien in het beeld dat de comptabele
van hem had en zoals ook blijkt uit de herinneringen
van andere
medewerkers uit die tijd. Hij klaagde veel. Als hij ergens mee zat,
kon het zijn dat hij alle kamers van het gebouw afliep en praatjes
met de collega's aanknoopte - wel over allerlei problemen, maar
niet over het probleem dat hem echt dwars zat.
Ben een gesloten natuur? Mensen die hem dagelijks hebben meegemaakt lachen je uit wanner je hem zo noemt. Hij domineerde elk
gezelschap, hij praatte druk, zat vol moppen en sterke verhalen en
provoceerde iedereen in wie hij een 'klassevijand' vermoedde. Hij
was chaotisch, dat woord komt steeds terug, en liet zichzelf ook gemakkelijk provoceren, niet alleen door ernstige zaken als de opmerkingen van Sneller die hem als een angel staken. 'Ben, kom gauw, er
is een staking aan de gang.' Collega's keken uit het raam en zagen
hoe op de Herengracht
stratenmakers,
die de opgebroken straat
moesten plaveien, even uitbliezen terwijl hun voorman weg was.
'Staking!' ... en Ben kwam aangerend om aan het gebeuren deel te
hebben. Maar niemand bewijst mij, dat hij er echt inliep; hij had genoeg dubbele bodem om het spel mee te spelen en op zo'n manier
stiekem de anderen in de maling te nemen.
Degenen daarentegen, die Ben beter hebben gekend, weten dat deze
uiterlijke exuberantie en bereidheid op een grap in te spelen de omhulling vormden van het pantser waarachter hij zijn echte emoties
verborg. Dat waren zijn trouw aan zijn ideologische verleden, zijn
verdriet om de doden en zijn ambitie, in zijn werk uit te blinken.
Het was alsof hij vanuit een versterkt fort voortdurend
strijdend
opereerde. Polemiek had hij al jong geleerd; analyse was zijn sterkste
wapen. Zijn gave tot analyse zou ook de grote waarde uitmaken van
zijn belangrijkste werken, die over de structuur van de jodenvervol. 111 .

ging en over de arbeidsinzer. Wie hem met sympathie tegemoet
trad, kon dankzij dat analytische vermogen veel van hem leren. 'Ben
heeft mij gevormd', zegt Anita Baarda. 'Hij was werkelijk heel erg
knap en hoe hij de dingen doorzag en wist te plaatsen, dat was verre
van chaotisch. Hij heeft me inzicht verschaft, de diepte van de dingen laten zien, hoe het in elkaar steekt en wat er mis is.' En ze voegt
er aan toe: 'Niet chaotisch, maar wel heel nerveus, onzeker.'
Hij was autodidact en moest zich staande houden temidden van collega's en onder directeuren, die graden en titels hadden, terwijl hij
van zichzelf wist dat hij intellectueel niet hun mindere was. Deze
tegenstrijdigheid
leidde soms tot arrogantie, soms tot een vertoon
van onzekerheid waarover nog met deernis wordt gesproken. Allicht was hij bang een fout te maken, omdat hij dacht zich zoiets tegenover al die anderen niet te kunnen permitteren. Daardoor was
hij soms te angstvallig in zijn presentatie: 'Hij kwam niet voldoende
los van de bronnen', zegt AJ. van der Leeuw. 'Hij vond het moeilijk,
uit de volheid van zijn kennis iets met voldoende gewicht te poneren. Dat maakt zijn stijl wat stroef.' Als autodidact kon Ben echter
ook die eigenzinnige liefhebber worden, die nieuwe wegen in de geschiedbeoefening
insloeg en daardoor een belangrijke bijdrage aan
het vak leverde. Op de 'worsteling met de materie' en de onzekerheid, die toch niet nodig was, doelde Van der Leeuw in zijn artikel
in NRc/Handelsblad na Bens dood: 'Hij heeft ondanks zijn groot gevoel voor humor altijd, niet alleen de laatste jaren, moeilijk geleefd.
Zijn werk en inspanning hebben mede daardoor grote, inspirerende
kracht.'
Loe de Jong was niet minder hartstochtelijk betrokken bij het vak
en bij het Instituut dan Ben en ook niet minder ambitieus. Hij was
de formidabele organisator zowel van het Instituut als van de historische kennis. Bij hem bespeurt men de behoefte, de emoties niet
zozeer weg te drukken alswel te beheersen en de geschiedkundige
stof door synthese vorm te geven. Zijn gevoel voor compositie en
stijl tilt hem, anders dan Ben, boven de directe binding aan de bronnen uit - soms denkt men: het maakt hem iets te los van die bronnen.
Henk Brouwer ziet Ben diep boren in details, en uit de details het
totaalbeeld opbouwen. Het zou iets met de joodse orthodoxie te
maken kunnen hebben: doorvragen, doorvragen als een talmoedist.
Loe, zo drukt Brouwer het uit, gaat veel meer globaal te werk,
voortbouwend op het detailwerk van anderen. Daarbij komt hij gemakkelijker tot algemene formuleringen
en conclusies dan Ben.

'Daarover hebben Ben en Loe wel dagen lang verhit met elkaar in de
clinch gelegen. Dat waren heel heftige discussies en dan was de kamer van de directeur voor alle anderen verboden terrein. Ja, Loe
noemde Ben zijn wetenschappelijk
geweten. Daar was hij royaal in,
want ze mochten elkaar, die twee.'
Insiders laten er overigens geen twijfel aan bestaan, dat De Jong achter de schermen een groot aandeel heeft gehad aan de compositie, de
indeling en de stijl van Bens uiteindelijke versie van De Februaristaking. Er groeide een special relationship tussen Ben en Loe. In een verzoek om rangverhoging per I januari 1959 omschrijft Ben zijn functie aan het RvO als volgt: 'Ik ben bij de leiding van het Instituut betrokken doordat ik, hoewel geen deel uitmakend van de uit afdelingshoofden bestaande coördinatiecommissie,
door de chef van de
instelling systematisch word geraadpleegd in alle vraagstukken van
algemeen en dagelijks beleid. Hieruit vloeien veel vertrouwelijke
opdrachten voort, die zowel binnen als buiten het Instituut uitgevoerd moeten worden.' Dit was niet zomaar grootspraak; het was
een ambtelijk stuk, gericht aan de minister en mede-ondertekend
door dr L. de Jong.
'Elke dag na de ochtendvergadering',
zo vertelt een jarenlange medewerker van het RvO, 'bleef Ben nog minstens een kwartier bij Loe
napraten. Wat ze bespraken, is niet belangrijk, er was dat contact,
dat heel hevig moet zijn geweest. Talloze malen zijn ze ook samen
een broodje gaan eten tussen de middag.' 'Loe', zegt Piet Bos, die geneigd is tot markante stileringen, 'heeft geen vrienden. De enige
vriend van Loe was Ben Sijes, een huisvriend, oom Ben voor de kinderen.' Herman Musaph heeft er een van zijn lapidaire uitspraken
voor: 'Loe en Ben hadden elkaar lief als broeders. Met alle ambivalenties die daarbij behoren.' 'En als er een van de twee in het ziekenhuis lag', vult Bens zoon Martin aan, 'wie dacht je dat er vóór alle
anderen aan het ziekbed moest komen? Loe bij vader en vader bij
Loe. Ze hadden elkaar nodig, dat was de eenvoudige waarheid.'
Er moest blijkbaar op zijn minst een ziekbed aan te pas komen, voor
de affectie mocht blijken. Bij andere gelegenheden liet zij zich niet
in taal vatten. Zij spreekt niet uit Bens bijdrage aan het Liber commilitonum dat de medewerkers van het Instituut De Jong op zijn zestigste verjaardag aanboden, noch uit de woorden die Ben op schrift
zette voor zijn toespraak bij de pensionering van De Jong, waaruit
we de eerste alinea's al hebben geciteerd. Die twee door hem gereleveerde gebeurtenissen noemde Ben: onze ontmoetingen.
'Alle andere waren dat niet. Dat waren afspraken binnen het kader van het
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werk en dat waren er heel wat ... We weten van elkaar wel hoe we in
het Instituut hebben gewerkt, met elkaars steun, hoe we elkaar in
moeilijke omstandigheden ook hebben getroost.' En hij voegt er aan
toe: nu, vandaag, nu we beiden gepensioneerd zijn, is dit onze derde
ontmoeting. Vierendertig jaar van intens samenwerken - en: 'we
hebben elkaar ook getroost' - als zakelijk intermezzo af te doen tussen de 'ontmoetingen',
dat moet wel als het toppunt van understatement worden beschouwd; zo zal Loe het ongetwijfeld hebben ervaren.
Loe de Jong heeft Ben niet verloochend. Na Bens dood citeerde
Henk Kolb deze uitspraak van De Jong: 'De normen die bij het
Rijksinstituut worden aangelegd, zijn de normen van Sijes. In de
discussies daarover heeft niemand een groter aandeel gehad dan hij.'
Bij Bens begrafenis op 16juli 1981 op Zorgvlied sprak hij in dezelfde
geest van waardering over zijn gestorven medewerker en vriend .
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5 Woorden

als een hagelstortn

Direct na de publikatie van De Februaristaking begon Ben aan
een onderzoek naar de arbeidsinzet, de gedwongen tewerkstelling
van Nederlanders in Duitsland tijdens de bezetting. Ben pakte de
zaak grondig aan en ging uit van de voorgeschiedenis in Nederland
en Duitsland. De gebeurtenissen
in Duitsland vormden immers
geen geïsoleerde episode.
In die jaren ontleende het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
nog steeds zijn officieel bestaansrecht voor een groot deel aan de
voorbereiding van het Hoofdwerk of het Geschiedwerk. Niemand
wist nog hoe dat Geschiedwerk zou gaan heten; aanvankelijk was
het niet eens zeker dat het door één persoon zou worden geschreven, en niemand kon toen nog voorzien dat het eerste deel pas in
1969 zou verschijnen, noch dat het Geschiedwerk in handen van Loe
de Jong de uitgebreidheid en de omvang zou krijgen die het tenslotte kreeg.
Ben werd in de jaarverslagen van het RvO aangeduid als 'wetenschappelijk medewerker in algemene dienst, speciaal ten behoeve
van het Geschiedwerk'. Hij schreef enkele 'notities voor het Hoofdwerk', die op het secretariaat aanwezig zijn. Bens bijdragen zijn: Po-

litiek en tactiek van de CPN van 1 september 1939 tot 22 juni 1941; Enkele
opmerkingen betreffende de EVB en de EVC (Eenheidsvakbeweging en
Eenheidsvakcentrale);
en De radencommunisten en de revolutionair-socialistische groep 'De Bedrijfsraad'. Ook het karakter van Bens studie
over de arbeidsinzet wordt in de eerste plaats als ondersteunend beschreven: 'Eerst Sijes' arbeid zal het, naar wij verwachten, dr De Jong
mogelijk maken, de arbeidsinzet in de Geschiedenis van Nederland in
de Tweede Wereldoorlog op een wijze te behandelen, die licht werpt
op tal van facetten die tot dusver, ook in de ter zake verschenen literatuur, in het duister zijn gebleven.' Wie in de tweede helft van de
jaren vijftig de situatie had moeten beoordelen, zou Ben hebben
zien werken aan een omvangrijke studie op sociaal, politiek en bestuurskundig gebied met betrekking tot Nederland. De ideologie en
de inwendige structuur van de nazi-staat behoorden niet tot zijn dagelijkse werk. Het manuscript van De arbeidsinzetwas in 1960 in eerste opzet klaar. Intussen was er echter zoveel nieuw materiaal op het
Instituut binnengekomen,
dat hij het werk grondig wilde herzien.
Dat kwam er voorlopig niet van, want opnieuw kreeg Bens leven
door een onverwachte invloed van buitenaf een nieuwe wending.
Zijn belangrijkste historische rol zou elders liggen .
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Ben moest hier eerst over nadenken. Hij heeft later verteld dat
hij, als zovelen, nog nooit van Eichmann had gehoord. Men kan zich
veertigjaar en langer na de oorlog, na alles wat er in een niet aflatende stroom van studies, verslagen en herinneringen over het Derde
Rijk is verschenen, niet voorstellen hoe weinig de wereld nog wist
van de wijze waarop de jodenvervolging in haar werk was gegaan.
Het vervolgingsapparaat van het Derde Rijk werkte in een sfeer van
de diepste geheimhouding. Namen van functionarissen in dat apparaat waren nauwelijks bekend, en als men er al een kende, was het
volstrekt onduidelijk hoeveel verantwoordelijkheid
men hem kon
toeschrijven. Abraham Asscher, een van de beide voorzitters van de
Joodse Raad te Amsterdam, verklaarde na de oorlog dat de naam van
dr Wilhelm Harster hem onbekend was.' Harster was in Den Haag
de BeJehlshaber der Sichetheitspolizei und des SD (BdS) voor Nederland
geweest en de directe chef van Lages en Aus der Fünten te Amsterdam, met wie Asscher haast dagelijks contact had gehad. Toch kende Asscher zijn naam niet. Deze Harster werd in 1949 door het Ne-

derlandse Bijzondere Gerechtshof tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens zijn verantwoordelijkheid
voor de behandeling
van gijzelaars, voor de concentratiekampen
zoals Amersfoort,
Vught en Westerbork en voor de deportaties; echter niet voor de
medeplichtigheid
aan moord. Dat de deportaties tot een zekere
dood leidden, had hij niet geweten - althans: men kon toen nog niet
bewijzen dat hij dit wel moest hebben geweten.2 Eichmann, de
voornaamste uitvoerende functionaris van de jodenvervolging,
werkte vrijwel anoniem onder de beschutting van een ambtelijk bureau, dat in administratieve zin als 'IV B 4' werd aangeduid, een onbelangrijk onderdeel van het totale apparaat. 'Het is bijvoorbeeld
mogelijk', schrijft Harry Mulisch in De zaak 40/61, 'dat zelfs Goebbels de naam Eichmann niet kende.'
Het Derde Rijk voerde twee gigantische operaties uit op twee gescheiden sporen. Eerst was er de oorlog, gevoerd op fronten die zich
uitstrekten van Narvik tot de Kaukasus; waanzinnig genoeg, maar
toch volgens een door traditionele begrippen bepaald patroon.
Daarnaast was er de vernietiging van volksdelen en volkeren, een
operatie zonder precedent in de geschiedenis. Zij schuwde het daglicht, maar voltrok zich met een ijzeren consequentie, als een geperverteerde categorische imperatief. Hoe deze organisatie werkte,
werd voor het eerst door het proces- Eichmann beter bekend en beschrijfbaar - om niet het woord begrijpelijk te gebruiken, dat hier
misplaatst zou zijn.
Ben had al ervaring met oorlogsmisdadigers opgedaan. Voor De Februaristaking had hij gesprekken gehad met Rauter, Harster en Lages, die allen in Nederland waren berecht. Lages had hij verscheidene malen in de gevangenis ondervraagd. Waarschijnlijk besefte hij,
dat Eichmann hem veel verder zou voeren, veel dieper in het weefsel van de terreur zou laten doordringen. Waarschijnlijk wilde Ben
dit ook. Er manifesteerde zich in hem een diepe behoefte aan gerechtigheid, die er voor hem in zou bestaan, de verantwoordelijkheid en de schuld zo nauwkeurig mogelijk op personen vast te leggen. Om na te denken over de vraag, ofhij de opdracht zou aanvaarden - eigenlijk stond dat al vast, maar moest hij nadenken over de
vraag hoe hij dit probleem te lijf zou gaan - ging hij een weekeinde
vissen bij Galamadammen, zijn geliefkoosde plek in de Zuidwesthoek van Friesland. Galamadammen is de naam van een draaibrug
over het kanaal tussen twee meren, de Fluessen en de Morra, in de
verkeersweg tussen Balk en Koudum. De brugwachter heft tol van
de schepen waarvoor hij de brug opendraait, en vroeger ook van het
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Op II mei 1960 werd AdolfEichmann in Argentinië door de Israëlische geheime dienst opgepakt. Hij werd ontvoerd naar Jeruzalem.
Daar begon de voorbereiding van het proces, waarin Eichmann beschuldigd werd van oorlogsmisdaden. Het was, vijftien jaar na de
oorlog, de eerste spectaculaire afrekening met oude nazi's, die zich
sinds 1945 hadden schuilgehouden. De wereld werd opgeschrikt en
wakker geschud. Wie was Eichmann? Reeds spoedig na de ontvoering kwamen er op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
vragen uit Israël over Eichmann en verzoeken, materiaal over zijn
activiteiten in Nederland ter beschikking te stellen. Loe de Jong
vroeg de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen toestemming, de Israëlische justitie naar vermogen in de zaak
Eichmann te helpen. Het antwoord kwam per kerende post in een
brief van 12 juli, waarin het RvÇ>werd gemachtigd, het aanwezige
materiaal inzake oorlogsmisdadigers - 'in het bijzonder in verband
met de zaak-Eichmann' - voor de Israëlische justitie toegankelijk te
maken. Op 14 juli was er al een afgezant uit Israël op het RvO, die
zich op de hoogte wilde stellen van wat hier aanwezig was. De documenten waren echter schaars; de vragen waren niet zonder meer te
beantwoorden. Hierop verzocht de leiding van het RvO Ben Sijes,
de taak op zich te nemen het rapport over Eichmann in Nederland
te schrijven. Al het andere werk zou hiervoor moeten wijken.
Een weekeinde

te Galamadammen

landverkeer. Er staat een reusachtige logeerboerderij in het weiland,
waar de zwarte Friese paarden 's morgens hun hoofd door je slaapkamerraam steken - althans, zo was dat vroeger. Er werd verteld, dat
de brugwachter in mei 1940, toen het Duitse leger in aantocht was,
zijn slagboom had neergelaten om de verschuldigde tolgelden te in. nen. Hier, in dit stukje Friesland dat zo intens Nederlands is, stil in
het riet, turend naar zijn dobber en alleen geschrokken als een vis zo
dom was te bijten - die vis werd snel verlost en teruggeworpen - kon
Ben zich concentreren doordat hij zich kon ontspannen. Toen hij
weer thuiskwam, wist hij dat hij de opdracht aanvaardde en hoe hij
het onderzoek moest aanpakken.
'Lages' handen in je nek'
Hoe had hij de figuur van Lages benaderd? Over zijn gesprekken met Lages bezitten we een verslag van Bens hand, getiteld Aantekening betreffende de ondervraging van enkele Duitse gevangenen. Het is
gedateerd 14 november 1952 en werd geschreven naar aanleiding van
maatregelen waardoor de situatie van de gevangen oorlogsmisdadigers drastisch werd verslechterd. Niet dat Ben zich over die verslechtering zorgen maakt, maar hij zet uiteen, dat hij zijn tactiek om
van Lages informatie los te krijgen zal moeten herzien. In zijn later
geschreven boekje Ik vergat nog iets te vertellen komt Ben nog eens op
zijn gesprekken met Lages terug.
Wat precies het doel was van de ondervragingen - hij gebruikt ook
het woord 'verhoor' - wordt in deze twee stukken niet duidelijk gemaakt. Uit de context moet men opmaken, dat Ben in Lages vooral
de politiechef zag, die hem inlichtingen kon geven over de strijd
tussen de Duitse politie en het Nederlandse verzet. Daar lag immers
ook Bens werkterrein. De jodenvervolging stond in die fase nog niet
in het middelpunt van de belangstelling waar het de geschiedenis
van het Derde Rijk en de oorlog betrof
In zijn Aantekening legt Ben eerst uit, hoe hij met geduld en zelfbeheersing een soort relatie heeft opgebouwd die voor oral history onmisbaar is - al zou je in dit geval maar moeilijk van 'vertrouwensrelatie' kunnen spreken. Ben moest zich grote zelfbeheersing opleggen en uiterst waakzaam zijn. Lages had duidelijk het plan, zo legt
hij uit, hem voor zijn doeleinden te gebruiken. Als het hem immers
lukte, Ben zijn zienswijze op te dringen, zou een publikatie van het
Rva gunstig voor hem kunnen werken. Zijn bedoelingen blijken
uit zijn tweeslachtige optreden: 'Enerzijds trachtte Lages mij te suggereren, dat hij een 'objectief wetenschappelijk'
standpunt innam .

Dat was echter moeilijk te rijmen met zijn emotioneel optreden tijdens onze besprekingen. Deze uiterst beweeglijke figuur greep mij
soms beet aan mijn knie, pakte met zijn handen mijn beide polsen of
legde zijn handen op mijn schouders, mij daarbij met grote, verwilderde ogen aankijkend. Te zeer waren zijn neurotische spanningen
hem de baas om een gedistancieerd en zakelijk betoog te voeren
over onderwerpen waarbij hij zo nauw betrokken was.' Twee pagina's verder komt Ben hierop terug. 'Het was voor mij wel moeilijk
mijn afstandelijke rol met succes te spelen, want de spanning waaronder zich dit alles afspeelde, ging niet ongemerkt langs mij heen.
Men moet zelf maar eens Lages' handen in zijn nek hebben gevoeld
en zijn bulderende stem in de kleine cel hebben gehoord.'
De Aantekening bevat nog enkele scherp geobserveerde beschrijvingen van Lages: 'Deze lange, breedgeschouderde
man heeft de gewoonte met de map onder de arm statig binnen te komen, een beheerste militaire houding aan te nemen, lichtelijk te buigen, om
daarna met de uitgestoken hand op mij toe te komen. Een stevige
handdruk volgt. Hij gaat dan zitten, neemt zijn bril af, buigt ietwat
het hoofd en maakt de brilleglazen schoon. Als deze operatie is voltrokken, staan er twee scherpe, intelligente, harde ogen achter een
paar glinsterende brilleglazen. Zijn dunne lippen beginnen dan een
beetje te glimlachen, voordat hij begint te spreken.'
Op de ochtend nadat bekend was geworden dat de revisie van het
vonnis waarbij Lages tot levenslang was veroordeeld, was afgewezen, was het anders. 'Er was iets afwerends in zijn houding, geen militaire houding, de stukken had hij in zijn hand, zijn bril legde hij op
tafel.' Ben sneed de kwestie van de afgewezen revisie niet aan; hij
wilde peilen, hoe diep Lages door deze afwijzing geschokt was en op
welke wijze dit van invloed was op zijn 'objectief wetenschappelijke
houding'. Na een gesprek van ongeveer een anderhalf uur begon Lages er echter zelf over: 'Hij was verbitterd. Af en toe opvliegend slingerde hij allerlei bedreigingen naar personen, die bij de Velser affaire [een beruchte corruptiezaak uit de oorlog] betrokken waren ...'
Nadat enige tijd later ook het gratieverzoek was afgewezen, was opnieuw de militaire houding zoek. 'Lages kwam haastig binnenlopen
en schreeuwde dat men hem beter had kunnen doodschieten dan
het etiket op hem te plakken een van de grootste oorlogsmisdadigers te zijn. De bedreigingen dat hij wraak zou nemen, kwamen op.
,
meuw ...
Toch zijn deze schetsen van Lages' persoonlijkheid voor Ben geen
hoofdzaak. Het gaat hem niet om de personen maar om de zaak. Dat
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komt duidelijk tot uiting in het later geschreven stuk Gesprek met een
aan de gesprekken met Lages
een gecondenseerde,
literaire vorm heeft gekregen.> Het gesprek
dreigt aanvankelijk af te glijden naar een persoonlijke confrontatie,
een zoeken naar de motieven en doelstellingen van de gedetineerde
toen en nu. Maar deze weg leidt voor Ben tot niets. 'De man merkte
de stilte', zo eindigt het verhaal. 'Hij voelde blijkbaar dat ik bezig
was iets te overwegen. Zwijgend keek hij toe en wachtte tot ik iets
zou zeggen. Ik begon het gesprek, een gewoon gesprek.' Het persoonlijke werd terzijde geschoven, het zakelijke kwam ter tafel.

gedetineerde, waarin zijn herinnering

In OIngekeerde

richting

Wat Ben zich daar in die uithoek van Friesland tijdens het vissen moet hebben gerealiseerd, is dat voor het rapport over Eichmann een totaal andere aanpak nodig was dan voor alles wat hij tot
dusver had gedaan. Zijn grote studies waren portretten geweest van
brede maatschappelijke
groepen die in een acute crisis verkeerden.
De 'massa', een begrip waarmee hij vertrouwd was uit het werk van
Henriëtte Roland Holst en Pannekoek, was zijn hoofdpersoon geweest. Hij liet zien hoe de massa kon worden gemanipuleerd, maar
ook hoe ze uit zichzelf, reagerend op een ondraaglijke situatie, in
beweging kon komen. Hij had daartoe talrijke persoonlijke, vaak
incidentele details verzameld, aan elkaar getoetst, op elkaar laten inwerken en ze vervolgens gearrangeerd als de strategische opstelling
van een groot leger om zo tot een totaalbeeld te komen dat tegelijk
geloofwaardig en betrouwbaar was. Nu moest dit proces van compositie en beeldvorming zich in omgekeerde richting voltrekken.
Uit het bestaande, in grote trekken vertrouwde beeld van het totalitaire regime moest hij de individuele rol van de enkeling naar voren
halen. Hij moest hiertoe de kleinste eigenaardigheden
en incidenten uitzeven, om uit het totale netwerk van onderdrukking
en terreur één persoon met zijn persoonlijke verantwoordelijkheid
te isoleren. Bij zo'n werk - Ben zou het enkele jaren later ten aanzien van
Rajakowitsch nog intensiever en minu tieuzer moeten doen - is geen
enkel detail onbelangrijk. Een bepaald woordgebruik,
dat kennis
van bepaalde feiten of plannen verraadt; de datum van een brief; een
paraaflinks of rechts op een officieel stuk; al dan niet toevallige afwezigheid van een functionaris ... elk gegeven moet nu dienen om
die ene figuur te belichten.
Ook bij deze methode bleef Ben de geboren strateeg. De feiten, geduldig opgegraven, geduldig gepresenteerd,
en hun samenhang,
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even geduldig aangetoond, sloten de beschrevene in een steeds
hechter cordon van bewijzen in, zodat er geen onstnappingsmogelijkheden meer open waren.
Ben schreef het rapport over Eichmann in de zomer van 1960. Het
omvatte 82 pagina's en 42 bijlagen. Het werd 14 november 1960 in
Duitse vertaling aan de ambassadeur van Israël overhandigd.4

ker Rajakowitsch, die in november 1939 had geholpen 2600 joden bij
Nisko in Polen 'zu dezimieren': 'Auck bei einem vierwöchigen Einsatz in

Polen [Galizien} hat ergezeigt, dass ersich in allen Lebenslagen zurechtJindet'» Dat waren de kwaliteiten die iemand tot een 'kleine heerser'

Met zijn Eichmann-studie had Ben zich begeven op het tot
dusver onontgonnen gebied van het middenkader van het nazi-regime. De top van het onderdrukkingsapparaat,
zij, die voortdurend
op de voorgrond waren getreden, was bekend genoeg. Van hen waren de belangrijksten, voor zover ze nog leefden, na de oorlog in
Neurenberg berecht. Aan de andere kant kon de basis van dit apparaat, gevormd door bewakers en beulen uit de kampen, zonder uitgebreide documentatie door getuigen worden herkend en aangeklaagd. Daar tussen in stonden echter de talrijke functionarissen die
in stilte, zonder veel ophef en zonder dat hun namen bij het publiek
bekend werden, de ongelofelijk ingrijpende en gedifferentieerde
operatie van het vernietigen van hele volksdelen hadden uitgevoerd:
zij, die de operatie hadden beraamd, gefaseerd, gesplitst, en doorgevoerd, haar op gang hadden gehouden en haar hadden verhuld tot
aan het bittere einde.
'Het bestuurssysteem van de nazi-staat was buitengewoon ingewikkeld', schrijft Leni Yahil van de universiteit van]eruzalem in een
studie uit 1972.5 'Het bestond uit concentrische kringen, die elk voor
zich langs directe of indirecte weg in verbinding stonden met het
centrum, de Führer.' De leider van zo'n kring was in zijn gebied de
baas. Zijn energie was totaal gericht op het uitvoeren van de taak die
de Fûhrer hem had opgedragen. Yahil voegt hier aan toe dat door dit
systeem 'het persoonlijke geweten van zo'n kleine leider werd ontlast, terwijl zijn eerzucht om het gestelde doel te bereiken, werd
aangewakkerd.' De verantwoordelijkheid voor het waarom van een
actie, voor de motivatie, was hem afgenomen; deze lag uitsluitend
bij Hitler. Maar het resultaat moest worden bereikt. In de keuze van
zijn middelen om de voorgeschreven doelen te bereiken, was de
kleine leider opmerkelijk vrij, aldus Yahil. Hier werden initiatief,
vindingrijkheid en doorzettingsvermogen
van hem verwacht. In
1941 kreeg Eichmann van Heydrich de beoordeling, dat hij beschikte
over 'lnitiative und die eiforderliche Rücksichtlosigkeit'. Eichmann op
zijn beurt gaf de volgende gunstige beoordeling van zijn medewer-

konden maken.
Hoe de kleine leiders van het middenkader deze keuzevrijheid hebben gebruikt en hun eerzucht hebben uitgeleefd, dat was het algemene terrein van Bens nieuwe onderzoek. Nu had hij in Eichmann
wel de gewichtigste, de centrale figuur getroffen uit dit stille leger
van de regelaars van de massamoord. Bij het traceren van Eichmanns functies uit de schaarse documenten laat hij zien dat Eichmann in het gecompliceerde bestuursapparaat van het Derde Rijk
de dubbele positie had van 'knecht en meester'. In Den Haag had hij
slechts de laagste organieke eenheid van het Reichssicherheitshauptamt onder zich, het judenreferat IV B 4. Tegelijkertijd ressorteerde hij
echter direct onder Heydrich, die tot Reichskommissar zur Lösung der
judenfrage was benoemd. 'Het volle vertrouwen dat Eichmann bij
Himrnler en Heydrich genoot, kwam niet tot uitdrukking in een
hoge rang. Formeel was hij lager in rang dan velen die bij de deportatie en uitmoording betrokken waren. Materieel echter stond hij
rechtstreeks onder de hoogste leiders van het Derde Rijk en concretiseerde hij hun doelstellingen met betrekking tot de Endlösung der
judenfrage ... Hij confereerde met Seyss-Inquart, Raurer en Harster
over algemene, en met lagere functionarissen, Zöpf, Lages, Aus der
Fünten, Gemmeker, over meer bijzondere kwesties. Dit alles met
het doel Nederland zu entjuden. Eichmann zette zich volledig in om
de deportatie naar de vernietigingskampen te doen slagen.'7
Telkens weer beklemtoont Ben dat de documenten waaruit de
plannen tot massamoord ondubbelzinnig blijken, schaars zijn. De
Duitse leiders wilden voorkomen dat in het westen zou uitlekken
wat het lot van de joden in Oost-Europa zou zijn. Dit is de strekking
van een lezing die hij in 1967 voor de Oostjoodse Vereniging te Amsterdam heeft gehouden en waarvan de aantekeningen bewaard zijn
gebleven. Ben meent in deze aantekeningen dat de Duitse leiders
bang waren dat er paniek zou uitbreken, wanneer de waarheid over
de Endlösung in West-Europa bekend zou worden. zelfs in het
Duitse bestuursapparaat, zo meent hij, mochten niet al te velen weten wat er precies stond te gebeuren: 'De kennis, medeplichtig te
zijn aan moord, is moeilijk te verdragen.' Het is niet helemaal duidelijk, hoe zwaar het gewicht is, dat men aan de in deze aantekeningen neergelegde opinies moet hechten. Duidelijk is dat Ben hier
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worstelt met de vraag van het 'weten' omtrent de massamoord. Aan
de ene kant had hij het beste deel van zijn krachten gewijd aan het
leveren van het bewijs, dat mensen als Eichmann, Harster, Zöpf en
Rajakowitsch het maar al te goed wisten. Aan de andere kant besefte
hij blijkbaar, dat toch ook velen het niet wisten. Of bedoelde hij dat
velen in de omgeving van de kleine heersers het wel wisten, maar de
verschrikkelijke
waarheid niet eens voor zichzelf durfden uit te
spreken? Ben heeft zich over dit probleem, dit verschijnsel van de
gelaagdheid van het weten, niet expliciet uitgelaten.
.
De vorm van verdringing waarop ik hier doel leidde tot de opbloei
van een rijke verhullende terminologie. In Bens bundel Studies over
jodenvervolging vindt men in citaten die Ben uit de stukken bijeengelezen heeft de volgende termen die voor deportatie naar de vernietigingskampen in omloop waren: Abschieben, Abtransport. die beabsich-

tigten grossen Aktionen, Heranziehung zur Arbeitsleistung ausserhalb der
Niederlande, A rbeitseinsatz, aussiedeln, BeJriedigungsaktion, beseitigen,
Durchschleusung (verrnögensloser [uden), territoriale Endlösung, Evakuierung, Flurbereinigung, Räurnung, Urnsiedlung, (nach dern Osten) verpJlanzen, Wohnsitzverlegung (nach Theresienstadt). Auswanderung heeft
aanvankelijk betrekking op de plannen voor echte emigratie, bijvoorbeeld volgens het Madagascarplan; Durchschleusung kan ook betekenen de roof van vermogen; Sonderbehandlung betekent vergassmg.
Het begrip Auswanderung-emigratie
is bovendien zelf nog dubbelzinnig. Had men aanvankelijk eerst de joden laten emigreren na inlevering van hun hele vermogen - een techniek waarin de Weense
advocaat Erich Rajakowitsch gespecialiseerd was -, tegelijkertijd
sprak men ook telkens over het Madagascarplan. Op dat verre eiland wilde men alle joden onderbrengen in een strenge, door de SD
beheerste politiestaat. Ben heeft duidelijk gemaakt, dat ook het Madagascarplan, dat gezien de geallieerde heerschappij ter zee totaal
irreëel was, als camouflage diende voor de territoriale Endlösung, de
lijfelijke vernietiging van de joden.
Door het verhullende taalgebruik was het bijzonder moeilijk de
waarheid omtrent functie en schuld van vroegere nazi's te bepalen.
'Wij hebben dit onlangs nog gezien in het proces tegen Gertrud
Slortke te München', zei Ben in de lezing van 1967. 'Er waren talrijke
getuigen die konden verklaren dat Slottke een fanatieke heks was,
een treiteraarster, een stuk addergebroed, maar niemand kon verklaren dat zij wel eens iets had gezegd waaruit ondubbelzinnig
kon
worden afgeleid, dat zij wist dat de mensen in Oost-Europa zouden
worden vermoord.'
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Om deze analyse te volbrengen heeft Ben zich door alle kronkel weger: van dat gecompliceerde Duitse bestuursapparaat
heen moeten
wrmgen en in zijn beschrijving daarvan de wijze, waarop er over joden werd gesproken, moeten overnemen: als over voorwerpen, partijen goederen die vervoerd moesten worden, aantallen en meer
n!et; ofheel gewoon als over ongedierte, lastig vuilnis, waarvan men
zich zo doeltreffend mogelijk diende te ontdoen. Wie zich hierbij
de auteur voorstelt zoals wij hem nu geleidelijk hebben leren kennen: nerveus, bezeten van de waarheid maar ook verteerd door
emoties: kan n!~t anders dan denken aan de spanningen die dit
werk, dit ~akeliJk weergeven van de strijd tegen de mensengroep
waartoe hij ~elfbe~.oor~.e, i? zijn innerlijk moet hebben teweeggebracht. Het is aan z~n.stlJI met te merken, die blijft didactisch tot op
het droge af. Maar dit werk heeft dag na dag zijn hartstochtelijk
streven naar gerechtigheid gevoed en versterkt.
Ben op dienstreis

Het mo~.t ~e vervulling van een van Bens diepste wensen zijn
gewee~t, d.at hij eind 1~?1naar Israël werd afgevaardigd, waar hij van
I tot 13Jum verbleef. Tijdens de heenreis schreefhij
uit Marseille aan
Loe de Jong: 'Nu ik tot rust gekomen ben, allereerst - en nu zonder
tranen - nog eens allerhartelijkst bedankt voor het snel realiseren
van deze reis. Je hebt me hiermede heel veel goeds gedaan; dit alles
grijpt wel heel diep in.' En na enkele dagen verblijf in Jeruzalem
schrijft hij, d.d. 6 juni: 'Loe, nogmaals,je hebt heel veel voor me gedaan. Meer kan een mens, althans ik, niet wensen.' Israël had een
overweldigende indruk op Ben gemaakt.
Hij moest een reeks taken voor het RvO verrichten; vooral contacten leggen met wetenschappelijke
instellingen en ervoor zorgen dat
het RvO te Amsterdam de volledige documentatie
van het Eichmannproces zou ontvangen. Hij werd eervol onthaald door Israëlische autoriteiten en door de Nederlandse ambassadeur en stelde
met genoegen vast dat Nederland in Israël een goede naam had. Ben
w~rd in staat gesteld, drie zittingen van het proces bij te wonen.
Hierover vertelt hij uitvoerig in zijn Verslag van een dienstreis naar Israël. Evenals in het geval van Lages zien we Ben hier als een scherp
waarnemer van het menselijk gedrag, een talent dat hij in deze interne stukken wel liet meespelen, maar in zijn wetenschappelijk
werk helaas te zeer onderdrukte.
'De plaats die mij werd toegewezen', schrijft Ben, 'was zeer goed, op
de tweede rij midden, zodat ik Eichmann van nabij kon gadeslaan.
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De man heeft een vrij scherp getekend gezicht, perst regelmatig zijn
dunne lippen op elkaar en mummelt een weinig met zijn mond, gelijk soms oude mannetjes doen. Hij heeft iets van een vrek. Hij
houdt tijdens het proces de handen op de schoot en speelt er lichtelijk mee. Van een onbewogenheid, zoals ik uit de pers vernam, heb
ik weinig bij hem kunnen ontdekken, ofschoon ik wel begrijp op
grond waarvan een dergelijke mening kan zijn ontstaan. Eichmann
zit namelijk recht op, onbeweeglijk vrijwel, te luisteren. Ik heb hem
gedurende de drie zittingen - de enkele keren, die .i.k nog zal noe.~
men, uitgezonderd - niet zien bewegen. Daardoor lijkt het alsof hiJ
slechts toeschouwer is. Ik heb hem bijvoorbeeld niet eenmaal naar
het publiek zien kijken.
Eichmann bewoog zich als hij zijn neus moest snuiten; of met zijn
zakdoek het voorhoofd afveegde (de zakdoek ging naar de binnenzak van zijn colbertjas). Zijn andere bewegingen waren directe reacties op door getuigen afgelegde verklaringen die voor hem bezwarend waren. Dan kon hij soms zeer heftig doen, zijn potlood pakken,
kennelijk met grote hanepoten geschreven aantekeningen
maken
om daarna het potlood voorzichtig neer te leggen en weer de allure
van niet-geïnteresseerde
aan te nemen. Eenmaal zelfs bewogen zijn
lippen alsof hij floot - een al te duidelijke poging onverschilligheid
voor te wenden.
Doch niet alleen bij tot hem persoonlijk gerichte beschuldigingen
kon Eichmann soms zijn potlood pakken, aantekeningen
maken,
deze in mappen opbergen of via een Israëlische agent aan zijn verdediger laten overhandigen. Dit geschiedde ook bij minder dramatische scènes. Uit alles bleek mij wel, dat Eichmann, ondanks tekenen
van lichte vermoeidheid, zeer geconcentreerd, zeer nauwkeurig en
ook geëmotioneerd - bij bepaalde verklaringen lijkt hij iets weg te
slikken of haalt hij moeizaam diep adem - het proces volgt. Hij
komt binnen gelijk een bureaucraat, met zijn map(pen?) onder de
arm, begint aantekeningen te maken om vervolgens op te springen
en stram in de houding te gaan staan (hoofd rechtop, pink op de
naad van de broek) wanneer de rechtbank - door een onverstaanbare kreet (althans voor mij) aangekondigd - binnen komt. Eichmann
volgt zeer gespannen dit proces. Er staat dan ook veel voor hem op
het spel. (Naar mij vertrouwelijk werd medegedeeld, is een bepaalde
tic in zijn gezicht, aanvankelijk verdwenen, weer actief.)
Ik heb de vraag aan de orde gesteld ofEichmann de spanning die dit
proces, waar hij alleen tegenover de hele wereld terecht staat, nog
lang zal kunnen verdragen. Het anrwoord luidde, dat een ineenstor.128.

ting.?-at~urlijk niet uit~esloten moet worden geacht, wanneer hij _
op ZIJn eIgen verzoek - In de getuigenbank zal plaats nemen en door
de Israëlische autoriteiten aan een kruisverhoor zal worden onderworpen.'
Ben ~rong er bij d~ ?p~nbare aanklager, Gideon Hausner, op aan,
dat Eichrnanns posIrle In het totale vervolgingsapparaat
duidelijk
aan de orde zou worden gesteld. Slechts dan 'kon niet alleen de veranrwoordelijkheid
van Eichmann worden aangetoond, maar ook de
medeplichtigheid
van zijn medewerkers.' Hausner had hem beloofd
dat deze materie scherp zou worden belicht. Tenslotte mocht Ben
zichzelf een schouderklopje geven. Het rapport 'van ons Instituut'
was een grote steun voor de openbare aanklager geweest.
Zij wilden het kwaad
In zijn rapport over Eichmann heeft Ben aangetoond, wat hij
al tijdens zijn gesprekken met Lages had geobserveerd, dat deze oorlogsmisdadigers hartstochtelijk
bezeten mensen waren. Sinds het
openbare proces-Eichmann
- dat II april 1961 begon en IS december
van dat jaar eindigde - is de term Schreibtischmorder in zwang gekomen voor deze bureaucratische
moordenaars. De term geeft goed
weer, dat het middenkader zich bezighield met het organiseren van
een massamoord, zonder zelf aan de uitvoering ervan deel te nemen
?f er zelfs maar bij aanwezig te zijn. Men zou er echter de suggestie
In kunnen lezen dat zo'n Schreiblischmördereigenlijk maar een kleurloos mannetje was, een fantasieloze, gehoorzame bureaucraat, die
zijn administratieve werk deed zonder zich de consequenties ervan
voor te stellen.
Ben heeft dat echter anders beschreven. Hij laat zien dat deze mensen wel degelijk sterk bij hun werk betrokken waren. Of nu ijzeren
gehoorzaamheid - Befehl ist Befehl, zoals bij Eichmann - dan wel jodenhaat, zoals bij Rajakowitsch, de doorslag gaf, zij waren zich bewust va~ ~e. m.ïsdaden waaraan zij meewerkten en waartoe zij vaak
zelf het iniriarief namen. Daarom hadden zij zoveel compromitterende papieren vernietigd, daarom hielden zij zich na de oorlog
schuil en ontkenden zij in hun pmcessen hardnekkig alle schuld. In
een lezing die hij in 1969 hield tegen de vrijlating van de in Breda ged~tineerde o.orlogsmisdadigers zei Ben: 'Lieden als Lages, Aus der
Funten en Fischer hebben, ieder op zijn eigen wijze en naar eigen
vermogen, leidende functies in het lot der joden gehad. Zij vormden
een deel :an he.t geheel, waarin ook zij, binnen hun eigen gebied en
op hun eIgen niveau, over leven en dood van anderen beslisten." In
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januari 1970, bij de aanvaarding van zijn eredoctoraat in Amsterdam, heeft hij het zo geformuleerd: 'Figuren als Eichmann, Lages en
Rajakowitsch waren gehoorzame dienaren in vredestijd, maar de in
hen sluimerende, kille bezetenheid brak los, toen zij als gehoorzame
dienaren in oorlogstijd mochten doen wat zij doen wilden.' Op dit
willen legt Ben op grond van zijn diepe kennis de nadruk.
'Schauen

Tijdens het proces met de tolk An Salomonson

Staatsanwalt dr Ernst Kovacs naar een
krantenknipsel over het proces-Rajakowitsch
. 13° .

Sie mal in Murnau

nach'

Het bureau met de geheimzinnige aanduiding IV B 4, Eichmanns specifieke organisatie voor de vernietiging van de Europese
joden, was formeel een onderdeel van het Reichssicherheitshauptamt
(RSHA), dat onder leiding stond van Heydrich. De code IV B stond
voor Geheime Staatspolizei en de cijfers 1 tot en met 4 verwezen naar
de verschillende religieuze groeperingen waarmee de afzonderlijke
bureaus zich bezighielden. De Nederlandse vestiging van het RSHA
in Den Haag had ook zo'n afdeling IV B 4. Hiërarchisch stond deze
dus in verticale lijn recht onder de leider van het RSHA, dr Wilhelm
Harster. Tegelijkertijd behoorde de Haagse IV B 4 echter via een horizontale lijn tot het netwerk van Eichmann, dat vanuit Berlijn werd
geleid. De bezetting van de Nederlandse IV B 4, zetelend in de elegante Villa Windekind. die had toebehoord aan de met koningin
Wilhelrnina uitgeweken oud-politiecommissaris
F. van 't Sant, bestond uit dr Wilhelm Zöpf, dr Erich Rajakowitsch en Frdulein Gertrud Slottke. De Nederlandse justitie en het RvO waren in dit drietal geïnteresseerd: leefden zij nog? Zo ja, waar hielden zij zich op?
En zou het mogelijk zijn, hen persoonlijk ter verantwoording
te
roepen voor de moord op de in Nederland verblijvende joden?
Niet voor niets had Ben er bij Gideon Hausner op aangedrongen,
dat tijdens het proces van Eichmann diens positie in het vervolgingsapparaat voldoende zou worden belicht. Het moest duidelijk
worden aangetoond dat Eichmann niet zonder een schare van medeplichtigen de opdrachten van Heydrich en diens chef Himrnler
had uitgevoerd.
Harster was, zoals wij hebben gezien, in Nederland slechts tot 12 jaar
veroordeeld; hij was intussen reeds in 1956 vrijgelaten. Hij was in
Beierse staatsdienst getreden en woonde in een welvarende wijk van
München. Het ging hem goed. Zöpf en Rajakowitsch waren echter
spoorloos. Over Zöpf schreefHenk Kolb in 1963, toen het proces tegen hem werd voorbereid: 'In Nederland is maar weinig over hem
bekend. Zijn naam staat onder een aantal documenten, in andere
wordt hij genoemd. Er is in ons hele land geen foto van hem te vin.131 .

den. Hij was als hoofd van Referat IV B 4 een man op de achtergrond,
die zich slechts een enkele maal liet zien op de plaats waar de misdaden zich afspeelden, die hij had voorbereid. Het einde van de oorlog
heeft hij niet in ons land meegemaakt. Na het voltooien van de deportaties was er voor hem eigenlijk geen werk meer en iets later dan
Rajakowitsch, die een goede vriend van hem was, verdween hij uit
Nederland. '9
Zöpf werd opgespoord dankzij een aanwijzing van Lages. AJ van
der Leeuw, die zich op het RvO in het kader van het Bundesrückerstattungsgesetz (BrüG) bezighield met het opsporen van 'diskriminierend entzogene Gütet', had hiertoe een getuigenis van Zöpf nodig. Het
was 1958. Toen Ben weer eens naar de gevangenis te Breda ging,
vroeg Van der Leeuw hem, bij Lages naar Zöpf te informeren. Ben
bracht de boodschap van Lages mee naar huis: 'Schauen Sie mal in
Murnau naciî. En ja, in het kleine dorp Murnau, verscholen in Oberbayem, stond Wilhelm Zöpf gewoon ingeschreven bij het Einwohnermeldeamt. Hij was er sportleraar aan een ziekenhuis voor
slachtoffers van zware verkeersongevallen.
Van der Leeuw schreef
hem en reisde erheen voor een gesprek. 'Wij wandelden daar heel
gewoon langs het meer, maar Zöpf was er zich tijdens dit gesprek
natuurlijk van bewust, dat het met zijn rust gedaan zou zijn', zegt
Van der Leeuw in 1987. De Bondsregering werd ingelicht over Zöpfs
verblijfplaats. Op I juli 1958 werd hij gearresteerd. Omdat het moeilijk was, voldoende belastend materiaal tegen hem bijeen te brengen, met name over de vraag of hij had geweten welk lot de gedeporteerde joden wachtte, werd hij voorlopig vrijgelaten. Hij moest
zich echter ter beschikking van de justitie houden. De vervolging
werd later in handen gelegd van de officier van justitie dr Benedikt
A. Huber te München, in wie Nederland op grond van zijn tot dusver gevoerde beleid groot vertrouwen stelde.
Pas later, door het proces-Eichmann,
kreeg men meer inzicht in de
structuur van de jodenvervolging
en in de betekenis van het Referat
IV B 4. Zöpf zou echter nog even buiten het brandpunt van de belangstelling blijven. 'Het toeval speelt een grote rol', vertelt Simon
Wiesenthal. 'De hele zaak-Rajakowitsch
is ontstaan uit één zinnetje
van Eichmann bij diens verhoor. Hij antwoordde op een vraag: 'Dat
weet ik niet, dat zou ik aan Rajakowitsch moeten vragen, die weet
daar alles van.' Hij zei: 'Die weet', niet: 'Die wist' ...' Wiesenthal. die
al jaren naar Rajakowitsch speurde, trok hieruit de conclusie dat deze nog leefde en dat het zinvol was, contact op te nemen met het
Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie
te Amsterdam. 'Op een
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dag in 1960', vertelde Ben later aan Evert Werkman van Het Parool,
'kreeg ik een brief uit Wenen van Simon Wiesenthal. Hij vroeg:
'Hebben jullie materiaal over Rajakowitsch?" Zo begon de kennismaking van Ben met Wiesenthai, die Bens leven diepgaand zou
beïnvloeden.
'Keine Zeit zum Sterben'

Simon Wiesenthai is op 31 december 1908 geboren en is dus,
ondanks het gelijke geboortejaar, bijna twaalf maanden jonger dan
Ben. Afgaande op de uiterlijke omstandigheden
kan men zich nauwelijks een groter tegenstelling voorstellen dan die tussen Wiesenthai en Ben Sijes. Komt Ben uit een arme jodenbuurt in het voor joden vriendelijke en stabiele Amsterdam, Wiesenthal stamt uit een
gegoede koopmansfamilie
in het Galicische dorp Buczacz, dat noch
vriendelijk voor joden was, noch stabiel in zijn geschiedenis. Wiesenthai heeft zijn geboorteplaats, die in 1908 behoorde tot de Oostenrijks-Hongaarse
monarchie, een 'tochtige uithoek van Europa'
genoemd.v Negen maal is Buczacz tijdens Wiesenthais leven 'bevrijd', dat wil zeggen, door een andere mogendheid bezet, die haar
bezetting als bevrijding presenteerde. Het gebied dat na de eerste
wereldoorlog bij het herrezen Polen was gevoegd, viel in september
1939 bij de vierde Poolse deling aan Rusland toe. In 1941 werd Buczacz in het kader van de operatie Barbarossa door de Duitsers bezet.
Thans hoort het bij Rusland.
Wiesenthal doorliep de verschrikkingen
van de concentra ekampen en werd door een reeks wonderbaarlijke
toevallen gered. Tenslotte werd hij in Mauthausen door de Amerikanen bevrijd. Direct
na de. bevrijding gaf hij zich er rekenschap van, dat het zijn plicht
was ZIChals overlevende in dienst te stellen van de gerechtigheid. 'Ik
z~i tegen mezelf dat de oorlog niet was afgelopen, zolang degenen
die voor deze tragedie verantwoordelijk
waren geweest vrij en ongestraft zouden rondlopen', vertelde Wiesenthai in 1986 aan An Salomonson van NRC/Handelsblad. Twee weken na de bevrijding van
Mauthausen schreef hij een brief aan de Amerikaanse commandant,
waarin hij aanbood mee te helpen aan de vervolging van nazi-beulen. Hij voegde aan zijn brief een lijst toe van 91 namen van ss'ers tegen wie hij als getuige zou kunnen optreden. Van deze lijst werden
er 68 gearresteerd. De Amerikanen benoemden hem tot medewerker van de United States War Crimes Office. Toen Mauthausen korte
tijd later aan de Russische bezettingsmacht werd overgedragen, zette Wiesenthal zijn werk voort te Linz. Hij schreef en tekende zijn
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indrukken van Mauthausen in een boek, dat hij als motto een
spreuk meegaf die zijn leven verder zou beheersen: '0 Herr, vergib
i/men nicht, weil sie wussten, was sie tunî»
De koude oorlog deed zijn invloed gelden: 'Opeens merkte ik', vertelde Wiesenthai aan An Salomonson, 'dat er niets meer gebeurde.
Ik sprak er een Amerikaanse majoor op aan. Hij vroeg me of ik misschien op de maan leefde: 'Onkel Stalin zit hier met zestig divisies,
wij hebben maar een paar eenheden. We kunnen Europa niet verdedigen zonder hulp van de Duitsers, maar zolang hun generaals in de
gevangenis zitten, zullen ze niet bereid zijn mee te vechten." Wiesenthal sloot zijn kantoor te Linz en stuurde zijn documentatie naar
Israël. Hij beschouwt het als een van zijn grootste triomfen, dat
Eichmann dank zij de door hem vergaarde aanwijzingen is gepakt.
Hij deed nog meer dan alleen op Eichmann jagen: hij was al jaren
bezig met naspeuringen naar Rajakowitsch, wiens naam toen alleen
nog maar bij een klein aantal ingewijden bekend was. Dank zij
Eichmanns loslippigheid kon Wiesenthai nu met meer kans van slagen de jacht op Rajakowitsch voortzetten. In 1961 stichtte hij in Wenen een nieuw kantoor, het Dokumentationszentrum des Bundes jüdi-

scher Veifolgter des Naziregimes.

brandtsplein. Wiesenthai was verrast door de overweldigende belangstelling. Het was zijn eerste bezoek aan Amsterdam en het was
zijn eerste persoonlijke kennismaking met Ben Sijes. In de loop van
1963 zou Wiesenthais contact met Amsterdam nog worden geïntensiveerd doordat hij Karl Silberbauer op het spoor kwam, de Duitse
politieman van Oostenrijkse afkomst, die op 4 augustus 1944 de familie Frank en de andere bewoners van het Achterhuis, Prinsengracht 263 te Amsterdam arresteerde.
Wiesenthalleefde
in die tijd onder de druk van de gedachte dat hij
nog maar weinig tijd had voor de opsporing van oorlogsmisdadigers, aangezien de verjaringstermijn voor moord in 1965, twintig
j,~ar ?a het eind.~ van de oorlog, zou aflopen. Om hem het werk nog
een Jaar mogelijk te maken namen Ben Sijes en Simon Speijer in
1964 het initiatief tot de oprichting van Stichting Simon Wiesenthalfonds, waarvan de eerste voorzitter Henk van Randwijk was.
Het zou ~nders lopen; de verjaringstermijn werd op de valreep verlengd. NIet alleen naar afkomst waren Ben en Wiesenthal zeer verschillend, ook naar persoonlijkheid en temperament. Wiesenthal is
van een robuuste gezondheid en bruist van energie. Hij is een man
v~n de d~ad, die geniet van zijn activiteit. Onvermoeibaar heeft hij
zIJn roepmg gevolgd, oorlogsmisdadigers op te sporen en voor het
gerecht te brengen. Een onafgebroken stroom artikelen en boeken is
er van zijn hand verschenen. 'Ich werde keine Zeit zum Sterben haben',
is een van zijn geliefkoosde uitdrukkingen. Ben noemde hem een
'practische filosoof'. Hij bedoelde hiermee 'iemand die niet alleen
de oorzaken van discriminatie en vervolging van minderheden
tracht te doorvorsen, maar aan het lijden van de slachtoffers bekendheid geeft en pogingen in het werk stelt hierin verandering te
brengen'.

Er ontstond een regelmatig schriftelijk en telefonisch contact tussen
Wiesenthai en het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
te
Amsterdam. Op een bepaald moment was het net om Rajakowitsch
zo nauw aangetrokken, dat het nuttig leek er een brede publiciteit
aan te geven. Het was woensdag IQ april 1963; Ben gaf een persconferentie namens het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
Dat
was iets nieuws, en wat hij te vertellen had, was nieuws, namelijk de
resultaten van het jarenlange onderzoek naar de rol van en de persoon van Erich Rajakowitsch, Eichmanns beste handlanger in Nederland. Tijdens die persconferentie noemde Sijes de naam van Simon Wiesenthai, die in Wenen een documentatiebureautje
bleek te
hebben, waarmee intensief was samengewerkt. Hans Jacobs, verslaggever van Het Vrije Volk - dat toen nog zijn hoofdvestiging in
Amsterdam had - rook méér nieuws. Hij vloog naar Wenen en
schreef een groot stuk over Wiesenthai in de krant van 16 april. Hij
nodigde Wiesenthai uit, in Amsterdam een lezing over zijn werk te
komen houden. Wiesenthai, die wist en weet, dat hij zonder de hulp
van de pers niets kan beginnen, zei maar al te graagja. Op vrijdag 26
april kwam hij in Nederland op de televisie, de zaterdag daarop
hield hij zijn lezing voor de sociaal-democratische
studentenvereniging Politeia in een zaaltje in gebouw De Kroon op het Rem-

Deze ~an ontmoette in ~en een strijdmakker, die de onstuimigheid
van de Jeugd al had verwisseld voor het geduld van de speurzin. Ben
had geen sterke gezondheid. Hij kon wikken, wegen, aarzelen en geduld oefenen. Hij kon ook iets, waartoe Wiesenthai noch de middelen, noch het geduld bezat: hij kon archieven uitzeven. Hij had een
waar instinct om het juiste papier uit bergen documentatie te voorschijn te halen. Wat meer was: hij kon documenten lezen. Hij kon
precies zijn als een talmoedist, analytisch als een marxist, en ter zake
als een historicus. Hij ontwaarde het wezenlijke in een document en
hij zag de verschillen tussen papieren die wel en die niet relevant
waren. Ben was een scepticus, die de zaken in rust bekeek. Maar het
beschouwelijke had hem niet verlamd. Hij wilde op zijn stap voor
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stap voortschrijdende
manier precies hetzelfde bereiken als Wiesenrhal: gerechtigheid. Dat was hun raakpunt.
Tussen deze twee zo verschillende doch gelijkgerichte mensen ontstond een onmiddellijke
Wahlverwandtschafi. 'Simon Wiesenthal
had ik allang ontmoet toen ik hem voor de eerste keer zag', schreef
Ben. 'Aan onze eerste handdruk - bevestiging van dit merkwaardige
feit - was een uitgebreide correspondentie
voorafgegaan, die al
spoedig de grondslagen had gelegd voor een nauwe samenwe~kin~:
Zij werden versterkt door vele telefoongesprekken ... Zo had ik tn1J
reeds een beeld van Wiesenthai gevormd toen ik hem in 1961 [moet
zijn: 1963] in zijn kamer in het Victoriahotel.te.Amsterd~.m
v~rwelkomde. Het was of ik een vriend terugzag, die ik lange tijd met had
ontmoet, maar wiens afwezigheid geen beletsel was om meteen het
gesprek voort te zetten, waar het de vorige keer was geëindigd. Wiesen rhal was geen vreemde voor mij; onze stemmen hadden zo vaa~
met elkaar gesproken, dat ik wist wat hij bedoelde wanneer h1J
zweeg.'12
In Wenen, in zijn met documenten, kranten, mappen en boeken
volgestouwde
kantoortje, waar continu twee telefoons rinkelen,
terwijl een secretaresse er nog met een draadloze telefoon tussendoor loopt; de machtigen van deze aarde vragen zijn raad en steun,
het lot van groepen joodse vluchtelingen ligt in zijn hand; aan de
wand een grote kaart van Europa met alle Duitse concentratiekampen 1933-1945 en enkele Duitse verzetshaarden; de muur van de gang
vol ingelijste eervolle oorkonden uit alle hoeken van de wereld, zegt
Wiesenthal in 1986: 'Mit Ben war es so, als hätten wir einander schon
zwanzig [ahre gekannt. Es war eine Seelenverwandtschafi.' Toen Ben
stierf, was het voor Wiesenthai alsofiets van hem was geamputeerd.
'Thuis', zegt Wiesenthal, 'spreken wij over niemand zoveel als over
Ben. Ben was een autodidact, maar hij beschikte over een algemeen
weten: man schöpfie aus ihm wie aus einer Quelle.' De forse, onstuitbare
Wiesen thal had in de tengere Amsterdamse geleerde iemand gevonden, wellicht de enige op de hele wereld, van wie hij tegenspraak
accepteerde. Ben kon corrigeren zonder te kwetsen. 'Ben hat immer
nachgedacht.' Dan hield hij op karakteristieke wijze zijn hoofd een
beetje scheef en zei: 'Simon, ich sehe die Sache anders. Denk mal nach,
vielleicht irre ick mich: En dan was het meestal zo, dat Ben zich niet
vergiste.
Wiesenthai is ingenieur, opgeleid tot architect. Hij zegt een neiging
te hebben tot 'Ingenieurdenken', het denken van iemand, die op pragmatische wijze de juiste stappen wil doen om een gesteld doel te be-

Raja
Pas in 1962 slaagde Wiesenthai er in, de verblijfplaats van
Erich Rajakowitsch vast te stellen. Hij woonde onder de gelegaliseerde naam Raja in Milaan. Hij had een groot vermogen verdiend
in de illegale wapenhandel met alle landen van het Oostblok, zoals
uit de stempels in zijn paspoort zou blijken.» Toen Wiesenthai Raja
had gevonden, belde hij uit Rome het RvO op: 'Als u mij aan voldoende belastend materiaal tegen Raja helpt, kan ik de Italiaanse regering zo ver krijgen dat zij hem laat arresteren.' Loe de Jong stelde
Ben in de gelegenheid het gevraagde materiaal te verzamelen, maar
toen dit in Wiesenthals bezit kwam, was Raja al gevlogen. Hij dook
onder, vluchtte naar Zwitserland, ging naar München om met Harster te bespreken wat hem te doen stond ... en meldde zich op 17 april
bij de justitie te Wenen. Hij werd in voorlopige hechtenis genomen
en ondergebracht
in de verwarmde en van alle comfort voorziene
vooronderzoekscel
E 3, 'waar meneer zich het eten uit hotel Sacher
~an laten serveren', zoals Jules Huf, correspondent van De Telegraaf
1~ Wenen, schreef,« De vervolging werd opgedragen aan de jeugd1ge Staatsanwalt dr Ernst Kovacs (geboren in 1927). Deze had kort
tevoren een veroordeling tot acht jaar weten te verkrijgen van Franz
Novak, de Fahrdienstleiter, die op bevel van Eichmann op het eind
van de oorlog het transport van 500.000 Hongaarse joden naar de
vernietigingskampen
had georganiseerd.
Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
stelde Ben in staat,
zoveel mogelijk belastend materiaal te verzamelen en aan Kovacs
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reiken. Wiesenthai heeft zich altijd verzet tegen 'Selbstjustir van
kleine .groepen, die oorlogsmisdadigers
willen liquideren. Het gaat
hem met om wraak. Want: 'Was die Menseken brauchen, ist Gerechtigkeit.' Ben stelde hiernaast het historische denken. De schalen van het
lot waren te zeer naar de kant van het onrecht doorgeslagen. Ben
had de innerlijke behoefte, bij te dragen aan een herstel van het
evenwicht. Wiesenthal: 'Ben was atheïst. Hij geloofde niet dat een
straf na de dood de balans op aarde zou herstellen. Hij wilde gerechtigheid hier op aarde.' Zij beiden moesten zich er rekenschap van
geven, dat zij hun doel slechts konden bereiken via het juridische
denken, dat niet gevoelsmatig, noch historisch functioneert. Een
bepaalde persoon moest schuldig worden bevonden aan een concrete daad, die een bestaand wetsartikel had geschonden. Ben zou het
juridische systeem dienstbaar maken aan de historische gerechtigheid.

stuk het enige in heel Rajakowitsch' misdadige loopbaan, waarop de

ter beschikking te stellen. Ben begon met nagenoeg niets over Rajakowitsch te weten. Het archief van de Sicherheitspolizei was grotendeels vernietigd. Evenals bij Eichmann werd het een speurtocht die
ten doel had het hele leven van Rajakowitsch te reconstrueren. Hij
beschrijft hem als een fanatieke nationaal-socialist en een overtuigd
jodenhater.Is Na de Anschluss van Oostenrijk aan Duitsland in 1938
had hij zijn advocatenpraktijk in Wenen opgegeven om als onbezoldigd leider van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung de emigratie van Oostenrijkse joden te organiseren. Aan de emigratie ging
totale uitplundering vooraf. In november 1939 werd hij door Eichmann naar Nisko in Galicië gestuurd, waar een groot aantal joden
moest worden gedecimeerd. Voor zijn optreden in Nisko kreeg hij
een zeer gunstige beoordeling van Eichmann die wij al hebben geciteerd. Rajakowitsch gold sindsdien als specialist in de complexe taak
van het roven van joods vermogen, het organiseren van deportaties
en het verzwijgen van het dodelijke resultaat hiervan. Als ss-Obersturrnführer werkte hij eerst in Praag en werd hij omstreeks maartapril 1941 naar Nederland gestuurd en toegevoegd aan de staf van
Harster, de BdS. Ben ontdekte in de schaarse bronnen, dat Rajakowitsch in augustus 1941 leider werd van een nieuw opgericht Sonderreferat [uden, waarvan de taak door Harster als volgt werd omschreven: ' ...die Bekärnpfung desjudenturns in seiner Gesamtheit, deren Ziel die
Endlösung derjuderifrage durch A ussiedlung sàmtlicher juden ist.' De formulering is binnen de grenzen van de nazi-geheimtaal opmerkelijk
hard en duidelijk. KarnpJ, A ussiedlung, dat is: deportatie; sàmtliche juden, niet één uitgezonderd; Endlösung, het woord dat alles inhield.
De historische schuld van Rajakowitsch stond alleen al vast door de
leidende functie in dit Sonderreferat. Maar maak dat eens duidelijk
aan een Weense jury van acht leken.
Ben zocht verder. Uit de verhoren van Zöpf in München bleek, dat
Rajakowitsch in augustus-september
enkele weken plaatsvervangend leider van IV B 4 was geweest in afWezigheid van Zöp( En nog
waren er geen documenten, die zijn medeplichtigheid aan moord
juridisch konden bewijzen. In deze periode vond echter één gebeurtenis plaats, waarop de aandacht zich ging concentreren. Op grond
van een telexbericht van 12 augustus 1942 van IV B 4 te Den Haag aan
de Sicherheitspolizei in Parijs waren 84 Nederlandse joden die in
Frankrijk geïnterneerd waren, naar een vernietigingskamp gedeporteerd. Het telexbericht, dat Ben in Parijs wist op te sporen, was
getekend Rajakowitsch; de oorspronkelijke tekst van het in Nederland verzonden bericht werd echter niet gevonden. Toch was dit

Taconis
De Nederlandse justitie had het onderzoek tegen Rajakowitsch opgedragen aan de commissaris van de rijksrecherche IJntze
Taconis. Ben fungeerde als zijn helper, de man met de wetenschappelijke verantwoordelijkheid.
Naast de blonde reus Taconis moet
Ben toen al een kleine indruk hebben gemaakt. Ben was met zijn 1.76
niet klein, maar hij was tenger en had de neiging ietwat gebogen te
lopen. Hij ging verschrikkelijk gebukt onder de gruwelen van het
onderzoek; het was alsofhij de hele last van het antisemitisme torste,
wilde torsen. Hij had zich in deze poel gestort en was vastbesloten,
te winnen; maar het heeft hem wel verteerd. 'Vechten is mooi',
schreef hij tijdens het proces in Wenen aan Loe de Jong, 'als het
voorbij is.' Tegenover hem was Taconis een toonbeeld van betonnen zekerheid. Kovacs, die in de gelegenheid is geweest het koppel
goed te observeren - die twee leverden hem tenslotte de brandstof
voor het proces dat hij opdracht had te voeren - zegt over hen: 'Zonder Taconis was Ben niets. Die twee voelden elkaar heel goed aan.
Ben had de neiging nogal eens uit te weiden, maar dan werd hij door
Taconis weer in den Rock geduwd, in het gareel getrokken.' De overdrijving 'zonder Taconis was Ben niets' geeft een aanwijzing voor
het rollenspel waartoe Ben maar al te graag overging. Hij liet zich
graag verwennen, liet ook ruimte aan een sterke medewerker om op
de voorgrond te treden. Als hij maar verzekerd was van de achtergrond.
. Ben en Taconis woonden het proces in Wenen bij op uitnodiging
van het Oostenrijkse ministerie van Justitie. Zij waren onderge-
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Staatsanwalt Ernst Kovacs zijn aanklacht kon baseren.
De achtergrond van deze kwestie is, heel in het kort, dat in het buitenland verblijvende joden enige bescherming genoten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat het neutrale buitenland
zich voor hen placht in te zetten. De Sicherneitspolizei wilde daarentegen een scherpere koers varen. Deze werd dan ook door Rajakowitsch gevolgd. Hoewel het volkomen duidelijk was, dat Rajakowitsch een van de ergste jodenvervolgers was geweest, gedreven
door een ware antisemitische hartstocht, was het moeilijk een waterdichte aanklacht wegens moord ofhet toebrengen van ernstig lichamelijk letsel of de medeplichtigheid hieraan op te stellen. Hoe
kon men bewijzen, dat Rajakowitsch wist dat de gedeporteerde joden een zekere dood tegemoet gingen?

bracht in de Rossauerkaserne, een sombere politiekazerne
aan het
Donaukanaal even buiten de Schottenring. De samenwerking tussen twee zo verschillende figuren met verschillende loyaliteiten kon
niet zonder spanningen blijven. Op een avond bij Jules Huf thuis
kwam het tot een uitbarsting. Onverwacht, zo herinnert Jules Huf
zich, had Taconis een snauwende, heerszuchtige toon tegen Ben
aangeslagen, 'en je zag die arme Sijes ineenkrimpen'.
De indruk bestaat, dat Ben informatie voor Taconis achterhield, of misschien alleen maar deed alsof, die hij niet verplicht was aan een vertegenwoordiger van de staat te verklappen. Taconis kan geen opheldering
meer verschaffen; hij stierf in 1967. Hij schreef echter na afloop van
het proces, 12 maart 1965, een brief aan de heer en mevrouw Huf,
waarin hij hen bedankte: 'Na al die dagen in de politiekazerne was
het een verademing, weer in een Nederlandse omgeving te kunnen
vertoeven.' Dan verontschuldigt
hij zich: 'Voor het kleine incident
veroorzaakt door de spanningen en vermoeidheid, nogmaals mijn
excuses.'
Ben was zich er van bewust, dat Oostenrijk dit proces eigenlijk helemaal niet wilde voeren. Al in een verslag van een dienstreis van oktober 1963 had Ben geschreven dat de afdeling 'opsporing oorlogsmisdadigers' van het Innenrninisteriurn slechts 'peur lagalerie' was ingesteld. 'Dat de Preiheitliche Österreichische Partei geëist heeft dat er
een eind zou worden gemaakt aan de vervolging van oorlogsmisdadigers, werd ons als een algemeen bekend feit verteld', schrijft Ben.
De FÖP, een kleine rechtse partij, zat op de wip tussen de coalitiepartners. Dat wist Raja natuurlijk, want als Oostenrijker kende hij
zijn Oostenrijkers. Daarom had hij na overleg met Harster ervoor
gekozen, zich in Wenen aan te geven. In 1963 had Ben echter een gematigd optimisme uitgesproken, 'omdat Kovacs achter de zaak aanzit en haar tot een goed einde wil brengen'. Hoe moeilijk Kovacs het
Oostenrijkse koorddansen zou vallen, wist Ben toen nog niet.
Kovacs

Voor Ernst Kovacs was het geen eenvoudige situatie. Zijn eigen familieverleden was vrij van nazistische smetten. Hij was in 1948
getrouwd met de dochter van een generaal van het Franse bezettingsleger. Een broer van zijn vrouw was als lid van de Résistance gefusilleerd. Het gezin groeide tweetalig op; er heersten twee culturen
in huize Kovacs. Mevrouw Odette Kovacs werd een bekende Franstalige actrice. Kovacs wist hoe moeilijk het in Oostenrijk was, oorlogsmisdadigers te vervolgen. Hij had internationaal naam gemaakt
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door de veroordeling van Franz Novak. Het vonnis was echter in
hoger beroep op formele gronden nietig verklaard. In een nieuw
proces had de jury hem de Befehlsnotstand gegund: hij had op bevel
gehandeld. Novak werd vrijgelaten. Ernst Kovacs was wel bereid
Raja te verv?lgen, ~aar hij behoorde nu eenmaal tot de gepolijste
Weense SOCIety, die een eeuwenlange traditie van halftinten en
wendbaarheid koesterde. Hij had te navigeren tussen het ministerie
van Ju~~ti.e, dat volgens Ben een veroordeling van Raja wenste, en
de politici van het Innenrninisteriurn, die heel andere oogmerken
hadde~l. Kovacs kon trouwens vermoeden dat dit proces, of hij nu
zou wmnen of verliezen, zijn maatschappelijke
positie en carrière
zou schaden. Zijn houding tijdens de eerste procesdagen maakte op
Ben en Taconis een 'belabberde' indruk. Dat kon wel eens wijs beleid geweest zijn. Kovacs liet het ballege rollen dat, als hij het regelrecht naar de jury had gegooid, stellig zou zijn afgeketst en zijn doel
hebben gemist.
'Bitte schön, Herr Doktor'

Het proces begon maandag 15 februari 1965 in de grote Schu-ur-

gerichtssaal van het Landesgericht te Wenen. President was dr Viktor
Stro bl, verdediger dr Karl Böck, die de naam had een echte nazi te
zijn. De jury bestond uit acht personen, drie mannen en vijf vrouwen. Onder hen was een jood, die verklaarde dat zijn ouders in de
oorlog waren omgebracht. Hij werd wegens Befangenheit gewraakt
en vervangen. Er waren ongeveer 200 mensen in de zaal. Daaronder
waren Ben en Taconis, Simon Wiesenthal, drie dozijn journalisten
onder wie tien Nederlanders en de naaste familie van Raja. In Wenen zelf vond het proces nauwelijks weerklank.
Van het eerste moment af was het duidelijk dat Raja de leiding vast
in handen wilde nemen. 'De slanke man met zilvergrijs haar in zijn
grijs flanellen kostuum (59 jaar oud) verenigt in zich de politieke
wendbaarheid van de geslaagde traditionele Oostenrijker met het
onverstoorbare air van de man van de wereld', aldus het verslag in
Der Spiegel. Dat was wat Ben noemde: hij was daar aan het stolzieren.
aan het pralen alsof hij de hele zaak in de hand had. 'Ik wil mij graag
samenhangend
verantwoorden.
Vragen kunnen later worden gesteld', zo was zijn openingsaccoord.
Waarop de president: 'Bitte
schon, Hen Dokter, wenn Sie esso wünschen.' Der Spiegel citeert nog een
paar uitspraken van de eerste procesdag. Op de schuchtere poging
van de president, hem te onderbreken, antwoordt hij beleefd: 'Een
ogenblik, meneer de voorzitter. U moet mij wel laten uitspreken,
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waarop de voorzitter: 'Bitte sehr,
dit nu niet. Laat ons
volgorde aanhouden!'
(Opnieuw: 'Bitte

anders zult u het nooit begrijpen',

Herr Doktor.' En een ander maal: 'Alstublieft,

toch de chronologische
schon, Herr Doktor.')
Ben was razend. 'Beste Loe', schreef hij dinsdagavond na de tweede
procesdag. 'Waarschijnlijk
heb je in de kranten gelezen, hoe Raja
het proces beheerst en hoe de president aan de leiband loopt. Kovacs
hield zich rustig; het was soms ergerlijk. Herr Doktorvoor, Herr Doktor na. Vanmorgen liep het echt de spuigaten uit. Na de pauze ben ik
naar Kovacs toegegaan en heb hem - neem van me aan - op een zeer
gedecideerde wijze aan het verstand gebracht dat dit een onhoudbare situatie is. Ik zei, dat de Nederlandse journalisten en ook ik zich
tegen hem keren omdat hij niets doet om op de belabberde houding
van de president invloed uit te oefenen. Hij schrok ... Ik verlangde,
eiste bijna, van hem een beheerste agressiviteit. Geen geschreeuw,
maar standvastig tegen de Schauspieler Raja ingaan ... Taconis is ook
down. Hij schetste de situatie met de woorden: het is alsof we een
pak op onze donder hebben gehad. Loe, dat hebben we gehad. Maar
we gaan door.' Kovacs beloofde Ben dat er verandering in zijn optreden zou komen. 'Ik heb dit de journalisten gezegd, waarmee Kovacs dan ook aan zijn woord gebonden is.'
De volgende dag, woensdag I6 febrauri, schreef Ben opnieuw aan
Loe de Jong. 'De zaak liep vanmorgen zo door en door fout, dat ik
Kovacs na de zitting meedeelde, dat ik mijn aanvankelijke bezwaren
om als getuige op te treden liet vallen en dat ik als getuige wilde optreden om de Nederlandse en zijn zaak te dienen.' Dr JosefWiesinger, een functionaris van Binnenlandse Zaken (Ben vermoedt dat hij
een vertrouwensman
is van het departement van Justitie) heeft Bens
aanbod aan justitie overgebracht. De minister zou Kovacs opdracht
geven, Ben als getuige op te roepen. Veel vertrouwen toonde Ben
niet in Kovacs: 'Ik vrees dat hij het zo lang mogelijk zal uitstellen dat
ik verhoord word.' Ben blijft strijdvaardig. 'Vandaag heb ik dit alles
zeer formeel aan Kovacs in zijn eigen kamer in het gerechtshof gezegd, zonder hem eerst, en zonder hem daarná een hand te geven. Ik
was koel en na anderhalve minuut mededeling verdween ik. Hij zei
geen boeh ofbah. Zo staan de zaken. Als er iemand door de knieën
gaat, dan hij, niet ik.' Enkele dagen later, I9 februari, kreeg Kovacs
opdracht - of, zoals hij het zelf noemt: toestemming - Ben als getuige-deskundige te horen.
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Zijn grote opgave

Ben was die dagen in Wenen totaal bezeten. Op Jules Huf
n:aakte hij een zeer emotionele, soms deerniswekkende
indruk. Hij
gmg gebukt onder het besef dat hij een opdracht had en dat hij
moest winnen. Hij had wel twee meter materiaal in zijn kamertje in
de Rossauer kazerne en nog 'wagonladingen'
documenten
op de
ambassade. 'En hij rende maar heen en weer.' 'Midden in de nacht',
vertelt Kovacs, 'belde hij me op met weer een ander, nieuw idee.
'Kovacs, so müssen wir das run!" Thuis bij Kovacs maakte Ben een
nerveuze indruk. 'Grau, zusammengefaltet'
was hij, grauwen ineengedoken, zou je zeggen. Mijou, de dochter van Kovacs die destijds tien jaar was, herinnert zich Ben heel goed; zo vaak kwamen er
geen merkwaardige buitenlanders over de vloer. 'Fahrig war er, und er
hat die Lampe verschoben und einen Kratzer auf den Tisch gemacht.' Wie
Ben heeft gekend, kan zich voorstellen dat hij op het kind een onrustige, gejaagde indruk heeft gemaakt. Hoe kon hij niet, zelfs in
zijn eigen vertrouwde kamer op het RvO, als een vleermuis tussen
de documenten zoeken om je dat ene papier te geven dat je nodig
had. Zo moet het ook daar geweest zijn tussen de glanzende Weense
meubeltjes van het keurige Kovacs-gezin. 'Fahrig' was hij; hij verschoof in de zenuwen onder het praten een lamp, en het kind van IQ
jaar herinnert zich na meer dan 20 jaar nog de kras op het tafelblad.
Een symbolische kras, want hij moest door heel die gepolitoerde
Weense sfeer heen breken. Ernst Kovacs denkt in I986 met kennelijk
genoegen aan die tijd terug en spreekt met warmte over Ben. Deze
kon 'urenlang' met een document in de weer zijn. 'Hij was als een
horlogemaker of een chirurg. Ja, Ben was een echte geschiedenisdetective.'
Het was op zijn minst ongebruikelijk dat degene, die de aanklacht
had helpen opstellen, als getuige-deskundige
mocht optreden. Ben
moet zich er bovendien van bewust zijn geweest, dat het juridische
bewijs tegen Raja bijna niet te leveren was. Er was alleen het in Parijs
gearriveerde telegram van I2 augustus, waarvan geen archiefexemplaar was gevonden bij de afzender in Den Haag. Raja beweerde dat
zijn ondertekening
een pure formaliteit was geweest. Aan de inhoud van het telegram was hij onschuldig, 'wie die Ju ngfrau zum

Kind'.
Maar Raja had zijn hand overspeeld. Hij had zich te onnozel voorge. daan, te zeer de onbeduidende bijfiguur gespeeld. Op de vraag van
de president 'Wat hebt u zich bij de naam Auschwitz voorgesteld?'
antwoordde hij: 'Een station in Duitsland'. Deportatie, Auswande.143·

rung, Aussiedlung, het was voor hem ook in 1942 nog niets anders geweest dan de 'voorbereiding tot het Madagascarplan'. Eichrnann had
hij nauwelijks gekend. Door deze uitspraken probeerde Raja zijn rol
in de jodenvervolging
te bagatelliseren. Maar Ben kende de stukken.
Ben werd ziek. Influenza heet het in een brief van Loe de Jong aan de
minister, waarin hij vergoeding vraagt voor f 50.- medische kosten
die Ben in Wenen had gemaakt; keelontsteking heet het in de kranten; totale psychosomatische
ineenstorting,
zegt Jules Huf, 'want
zodra het proces voorbij was, kon hij ineens weer gewoon praten'.
Hij moest een paar dagen binnen blijven. Er kwamen aanmoedi.~
gingstelegrammen
uit Nederland in de Rossauer kazerne, en als hl]
zo'n telegram las, liepen de tranen hem over de wangen.
Thuis in Nederland drong iets van de spanning door. Greetje maakte zich ongerust en belde hem op - om zijn stem te horen, om h~~
moed in te spreken. Het was de enige keer in Bens loopbaan met ZIJn
vele reizen, dat zij dit deed. Dinsdag 23 februari was het zover. De
grote Schwurgerichtssaal was toen nog vuil en vervallen evenals het
hele rçe-eeuwse gerechtsgebouw. Achter de groene tafel op een verhoging zitten de president en rwee rechters. Links van de zaal uit gezien zitten de officier van Justitie en de verdediger, elk met hun adviseurs. Daar tegenover, dus rechts vanuit de zaal, de acht gezworenen en een aantal reserve-juryleden.
In het midden het hekje met de
verdachte. De getuige-deskundige
heeft haast geen stem. Zijn stoel
en tafel worden vlak tegen het podium van de rechters geschoven,
zijn fluisterende stem wordt door een microfoon versterkt. Naast
hem de tolk, An Salomonson, free lance correspondente
van de
NRC Zij is getrouwd met een Oostenrijker en woont al jaren in
Wenen; zij is in verwachting van haar rweede kind. 'Ik had erg met
Ben te doen', zegt An Salomonson in 1987. 'Hij ervoer de situatie als
heel bedreigend. Hij zat bijna te klappertanden. Allengs ging het beter. Later, bij het kruisverhoor door de verdediger, kon hij alle vragen beanrwoorden.'
Op de tafel voor hen beiden een hoeveelhei~
documenten, waarbij de journalisten hun hart vasthouden: zal hl]
op het juiste moment in dat labyrint de weg weten te vinden?
Drie uur is de getuige-deskundige
aan het woord. Hij spreekt Duits,
de tolk hoeft praktisch alleen in te springen wanneer hem vragen
worden gesteld. Terwijl hij spreekt, zijn zij allen in hem aanwezig,
zijn zuster Rieka en haar man Maurits, zijn ouders Judith en Aäron,
grootvader Miene en alle Benjamins en Rebecca's en Joëls en Sarah's
en Jesaja's, zijn voorouders en hun vrienden en buren uit de Lange
en Korte Houtstraar, de Uilenburger- en de Valkenburgerstraat,
de
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Breestraat, de Weesperstraat en de Joden Kerkstraat en de gangen
en slopp.en daartussen; met hun neringen en hun nederige beroepen
van ?aalster, straatventer, schoenlapper, veedrijver, sigarenmaker
en dIamantbewerker.
Zij vormen een wolk van getuigen die door
~:ns mon~ de aanklacht uitspreken tegen de man in het onberispelijke pak, die had gemeend deze rechtszaal zijn wil te kunnen opleggen; de aanklacht dat hij een jodenmoordenaar
is. Bens tengere lichaam draagt de last van honderden jaren armoede met steile trappen en stinkende privaten, met angst voor onrecht en geweld, met
ruzie en vechten en met mazzel en brooches en de warmte van de
vrijdagavonden en de sjoel en het zingen in de Diamantbeurs, met
het gouden licht van Amsterdam boven de Jodenhoek, dat aan de
raamkozijnen blijft hangen. Zijn stem zakt tot hees gefluister en
stuurt de woorden als een hagelstorm tegen de jodenmoordenaar,
die voelt dat de macht over de zaal hem zal ontglippen. En dáárvoor
hadden zij toch geleefd met hun armoede en angst, in de hoop dat
eens e~n van hun zonen een geleerd man zou worden en zou opstaan
en de Jodenmo~r~enaars
de waarheid in hun gezicht zou zeggen.
Het was doodstil In de rechtszaal. De president nam alle égards tegenover Ben in acht. De verdediger mocht bij interrupties niet brullen, maar moest zijn stem aanpassen. 'Ben hal Raja an die Wand ge~rück~, zegt Wi.esenthal. 'Sijes heeft', zegt Jules Huf, 'de leugenachtI~held van Raja aangetoond en zijn respectabele façade doorgeprikt. Tegenover een jury die voor een veel te moeilijke taak stond
moest hij alles uitleggen en de historische schuld van Raja vaststellen, waar de juridische schuld als een klein sluitstuk in paste. Raja's
l~ng~. st~at van dienst in de jodenvervolging,
zijn vertrouwenspositte b~ Eichrnann, de taakomschrijving van het Sonderreferaljuden en
de ware aard van de afdeling IV B 4, dat moest eerst duidelijk worden
gemaakt. Rajakowitsch was op alle plaatsen van de misdaad geweest
en met de hoogste machthebbers van het Derde Rijk bekend. Deportatie was moord. Al deze feiten wist Ben uit te spreken in dat
keurige Wenen als even zovele vloeken in een kerk.
En het Madagascarplan? Heydrich had al in juni 1940 gezegd dat dit
veel te omslachtig was, dat er geen miljoenen joden naar zo'n ver eiland konden worden vervoerd en dat er een territoriale Endlösung in
Oost-Europa moest worden gezocht. Hier viel de verdediger aan: 'Is
Madagascar dan geen territorium?'
Jazeker', anrwoordde
Ben,
'Maar dat bedoelde Heydrich niet. Op dat moment waren er namelijk al drie tot vier miljoen joden in het door Duitsland beheerste
gebied. Om die over te brengen zouden tienduizenden schepen no.145·

dig zijn geweest - en dat midden in de oorlog.' De president kwam
zelf tot de conclusie: 'Zoiets zou inderdaad waanzin zijn.'16 Kon Rajakowitsch weten dat deportatie moord betekende? Ben las een bij
toeval bewaard gebleven brief van een medewerker van Goering aan
de SD voor: 'U weet dat ik, wat mijn zaken betreft, van joden de buik
vol heb, maar deze jood levert goede waren. Daarom lijkt het mij
juist, dat u hem nog drie maanden tijd van leven verschaft.' Henk
Kolb schrijft hierover in de Haagsehe Courant 'Er leek in het lichaam
van Raja een verstarring te varen, toen na deze woorden een bijna
tastbaar afgrijzen de zaal doodstil maakte.'
De dag daarop moest Ben het kruisverhoor van de verdediger doorstaan. 'Böck is een gewiekste jurist, die onbarmhartig elke, nog zo
kleine zwakheid in de aanklacht exploiteert', zegt Kovacs. Maar Ben
kwam als overwinnaar uit de strijd te voorschijn. Na drie en een half
uur zakte KarlBöck op zijn stoel ineen en zei: 'Ieh binjertig.' Maar als
je naar Ben keek, zegt Kovacs, 'was je bang dat hij zou omvallen.'
Kovacs kwam met een bewogen requisitoir. Hij durfde geen moord
ten laste te leggen, omdat de jury nooit de verantwoordelijkheid
voor een levenslange gevangenisstraf zou willen nemen, en dan een
onschuldig zou kunnen uitspreken. Het slot was, dat Raja op 2 maart
wegens 'het in gevaar brengen van een groep personen door boosaardige opzet of nalatigheid, waardoor 82 Nederlanders het leven
verloren', werd veroordeeld tot twee en een halfjaar zware kerkerstraf, te rekenen vanaf 17 april 1963. De strafleek laag, maar het principe was gered. Raja ging niet in hoger beroep, maar zat het halve
jaar uit, dat hem nog restte. Hij behield een diepe wrok tegen het
vonnis, omdat het juridische bewijs volgens hem niet was geleverd.
'Och', zei Jules Huf enige jaren later tegen hem, 'dan hebt u voor al
het andere gezeten, wat u hebt misdaan.' Want de historische schuld
was wel aangetoond.
Na zijn thuiskomst op 3 maart stond Ben in het middelpunt van de
journalistieke
belangstelling. Er was veel warmte, vriendschap met
'de beide Henken', Henk Kolb en Henk van Stipriaan, en met Hans
Jacobs; en er was erkenning en roem. Er kwam een vriendelijk briefje van het ministerie van 0., K. en W., waarin de staatssecretaris zijn
bijzondere erkentelijkheid
uitsprak voor de voortreffelijke wijze,
waarop Ben onder moeilijke omstandigheden
in de zaak Rajakowitsch was opgetreden. En het werk ging door, nu tegen Zöpf, die in
zijn val Harster en Fräulein Slortke zou meeslepen.
In 1966 probeerde Raja terug te slaan door de publikatie van het
boek Kopfjagd au! Rajakowitseh, een handvol loze dreigementen en

beschuldigingen.17 Wiesenthal begon een proces wegens smaad tegen hem; Ben. voelde zich niet gekwetst. In 1976 werd er meer be~end van .h~~Interview, dat Willem S. Sassen in 1955 aan Eichmann
In Argentl~le had a~~enoemen. De geluidsbanden van het interview
waren oven~ens al rijderis het Eichmannproces bekend. Uit de tekst
?leek, dat Elchm~n~ zich Rajakowitsch goed herinnerde. Hij was
Immers degene, die In Nederland de jodenvervolging
had angekurbelt, .o~ gang gebracht. De tekst van Sassen bevat ruim voldoende bevestIgIng van datgene, wat Jules Huf tegen Raja heeft gezegd.
In de zomer van ~965 was Ben lang ziek, in de zomer van 1966 nogmaals. De spannIngen waren hem te veel geweest; hij moest rust
h ouden.
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