
‘W as zijn hart gebro-
ken door het meis-
je uit het dorp dat
hem had afgewe-

zen? Was hij in de greep van een soort
militaristische droom? Verbolgen over
zijn mislukte carrière in het Neder-
landse leger? Zag hij wervende posters
van de nazi’s hangen?

„Hoe het ook zij: op 30 juli 1942
meldde mijn vader zich bij het vrijwil-
ligerslegioen van de SS. Hij was het
oudste kind uit een groot, orthodox-
protestants gezin in Zuid-Holland. Hij
werkte als boerenknecht. Hij was intel-
ligent, mild in de omgang – een gent-
leman. Niemand uit zijn naaste omge-

ving was fascistisch. Zijn stap kwam
als een donderslag bij heldere hemel.

„Zes weken nadat hij zijn handteke-
ning had gezet, zat mijn vader al in
een opleidingskamp in de Ober Elzas.
Daarna reisde zijn legioen naar het
Oostfront, bij Leningrad. Toen de
Duitsers zich definitief moesten te-
rugtrekken, ging mijn vaders legioen
naar Berlijn, waar ze zich in maart
1945 overgaven aan de Amerikanen.
Terug in Nederland kreeg mijn vader
vijf jaar gevangenisstraf.

„Mijn moeder kwam uit een echt
NSB-milieu. Haar vader, een autori-
taire man met een eigen tuinderij, was
tijdens de crisis in de jaren dertig lid
van de NSB geworden. Hij zag Hitler
als hoop voor de toekomst en is het
fascisme altijd blijven verdedigen.
Mijn moeder had een verloofde, Piet,
die ook voor de SS ging vechten. Na de
oorlog werd hij vermist. Mijn moeder
moest negen maanden naar een inter-
neringskamp in Gouda; zelf was ze
geen NSB-lid geweest, maar ze meld-
de zich namens haar moeder, die ziek
was en nog een jong kind thuis had.

Na haar vrijlating reisde mijn moeder
langs de detentiekampen om uit te
vinden wat er met Piet was gebeurd.

„In het kamp in Limburg ontmoet-
ten mijn ouders elkaar. Mijn vader
kon mijn moeder vertellen dat Piet
was doodgeschoten; hij had hem ge-
kend. Tussen mijn ouders is er iets ge-
beurd die dag, een vonk, liefde mis-
schien; ze gingen elkaar schrijven, en
mijn moeder haalde mijn vader over
om met haar te trouwen en samen
weer een plek in de maatschappij te
vinden. Mijn vader kwam in 1948 vrij,
met twee jaar strafvermindering. In
1949 trouwden ze – nota bene op 5
mei.

„Tijdens mijn jeugd werd er over de
oorlog gezwegen. Mijn ouders wilden
hem het liefst begraven. Door dat ta-
boe hing er een constante spanning in
huis; een basaal gevoel van veiligheid
ontbrak. Mijn moeder was altijd bang,
voor brand, voor onweer. Bij de ge-
ringste tegenslag dacht ze dat we als-
nog ‘gepakt ’ werden. Aan de buiten-
wereld presenteerde ze ons graag als
onberispelijk gezin; ze naaide zelf on-
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Ik vroeg mijn vader of hij mensen had gedood.
Nee, zei hij, dat had hij geweigerd

ze nette kleren. Mijn vader bleef werk-
zaam als boerenknecht. Hij was lid
van de vakbond en stemde trouw SGP
nadat hij in 1958 het Nederlands
staatsburgerschap terugkreeg. Achter-
af was het een geluk dat we in een dorp
woonden, want daar heeft men elkaar
nodig. We zijn nooit met de nek aan-
gekeken.

„Wij kinderen leunden erg op el-
kaar. Mijn broer en zussen hebben me
mondjesmaat over het verleden inge-
licht. Intussen kwam ook de officiële

geschiedschrijving van de oorlog op
gang. Ik herinner me een discussie op
de havo over de Twee van Breda; ik
hield mijn mond, ik dacht: ‘Ik kom uit
een familie van verliezers.’ Maar het
beeld van goed versus fout klopte niet
voor mij. Ik hield veel van mijn vader.

„Pas toen ik geschiedenis ging stu-
deren, heb ik mijn vader een paar con-
crete vragen gesteld. Ik wilde van mijn
boosheid af, anders kon ik niet verder.
Ik vroeg hem of hij mensen had ge-
dood. Nee, zei hij, dat had hij gewei-

gerd. Toen hadden ze hem ingezet als
pionier – dan verkende je de route en
was je gewoon bommenvlees. Mijn va-
der was niet moordlustig. Maar luis-
ter: dat is niemand van nature.”

Ze hupst door het huis en giechelt om
haar dochter – totdat ze in het verle-
den duikt. Dan fronst ze, in diepe con-
centratie. Ze wil alles vertellen, correct
en compleet. Ze durft het aan.

Sandra Heerma van Voss

Heeft u ook een
interessante familiefoto?
Mail naar weekblad@nrc.nl

De familie Smit, 1960.
1 Hendrik Smit (1912-1994), landarbeider
2 Nita (1958), coördinator museumbibliotheek
3 Henk (1951-2001), boekhouder
4 Riet (1950), administratief medewerker Hogeschool
5 Willy (1953), pedagogisch medewerker naschoolse opvang
6 Angenieta Cinjee (1921-2007), huisvrouw
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