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'Mijn opa was gewoon fout, klaar'
 

Marjonne Maan deed onderzoek naar
haar opa, die in de Tweede
Wereldoorlog lid was van de NSB en
vocht als SS'er in Rusland.
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WESTLAND
Haar opa was fout: NSB-lid en hij
vocht als SS'er in Rusland.
Historica Marjonne Maan wil weten
waarom en schrijft daarover op
haar website. ,,Hij was echt
verkeerd, maar dat wil niet zeggen
dat het een door en door slecht
mens was.''

RIEN VAN DEN ANKER

'Het NSB-verleden van opa' was in
haar gezin al bekend. Toch begon
Marjonne Maan, opgegroeid in
Westland, nu wonend in Den Haag,
pas in 2003 met het onderzoek
naar haar opa. Kort tevoren bleek
namelijk dat alle dossiers met
verhoren opgeslagen waren in het
Nationaal Archief. Ze waren alleen
beschikbaar voor familieleden.

Haar ouders waren altijd open over
het verleden. ,,Op mijn tiende
hoorde ik het van hen, al begreep
ik het toen niet helemaal." Pas na
haar studie geschiedenis wilde ze
de hele waarheid weten. Wat heeft
hij precies gedaan? ,,Ik heb daar
met mijn ouders over gesproken,
vooral met mijn vader. Zij begrepen
waarom ik het wilde onderzoeken."

De eerste archiefonderzoeken
waren pijnlijk. ,,Ik ben erg
geschrokken. Met name omdat
opa's dossier veel foto's bevatte.
Het is een schok als je je opa in
SS-uniform ziet. Ik wist het, maar

nu zág ik het ook. Dat is heel
anders dan erover lezen. Ik wist
niet alles. Dat hij bij de Landwacht
heeft gezeten. Dan denk je: dat
heeft hij dus ook gedaan. De
Landwacht deed veelal het vuile
werk voor de Duitsers." En toen
vond ze in een historisch boek ook
nog die foto van opa, thuis in
uniform. ,,Met naast hem mijn
eigen vader. Als klein jongetje.
Heel confronterend!"

Marjonne (42) is de jongste uit een
tuindersgezin met vijf kinderen. Ze
is docent geschiedenis aan het
Haagse gymnasium Haganum en
heeft altijd interesse in
geschiedenis gehad. Tijdens het
onderzoek leerde ze ook haar
(dominante) overgrootvader
kennen. Die vader van haar opa
bleek zelf helemaal niet zo fanatiek
en heeft nooit een uniform
gedragen. ,,Maar hij sleurde wel
zijn vier zonen mee qua ideeën en
beïnvloedde hen bijna dwingend
richting NSB. Zijn zoon Bastiaan,
mijn opa, bleek daarvoor gevoelig.
Hij was fanatieker." Marjonnes opa
heeft na de oorlog ook een aantal
jaar in de cel gezeten.

Vergeving

Haar opportunistische
overgrootvader erkende na de
oorlog openlijk op het verkeerde
paard te hebben gewed, opa zelf
heeft geen spijt betuigd. Volgens
Marjonnes vader heeft hij dat ook
nooit gehad. ,,Ik weet dat mijn
moeder, die oprecht gelooft in
vergeving, bij zijn overlijden in 1994
zei dat ook zij niet wist of hij de
genade Gods nog wel zou
ontvangen. Dat was heel wat voor
haar om dat te zeggen."

Het was ook helemaal niet logisch
dat opa en diens vader politiek
actief zouden worden. ,,Dat zat niet
in de familietraditie, het was een
doorsnee Westlands gezin. En er
was dan wel een economische
crisis, maar opa en zijn vader zaten

financieel niet aan de grond. Ze
hadden huizen, grond, waren geen
armoedzaaiers. Wel ondernemers
die, volgens hen door de politiek,
hun bedrijf zagen instorten.''

Eén keer heeft ze geprobeerd met
opa erover te spreken, maar dat
werd geen echt gesprek. Omdat ze
een indirecte vraag stelde, kreeg ze
geen antwoord. ,,Ik weet wel dat
mijn ouders wel eens vragen
stelden of opmerkingen maakten.
Dan werd hij boos of hij liep weg."
Achteraf vindt ze het nog steeds
jammer dat ze er niet meer met
hem over heeft gepraat. ,,Al zou ik
dat ook heel eng hebben
gevonden."

Andere kant

In haar dorp is ze later nooit
aangesproken over haar opa en
diens verleden, dat geldt ook voor
de rest van het gezin. ,,Dat mensen
het mogelijk wel wisten, kwam pas
later bij mij op."

Op de middelbare school ging het
een keer over opa's die in het
verzet hadden gezeten. ,,Toen
dacht ik: zal ik daar iets over
zeggen. Het verwonderde mij dat
anderen trots op hun opa waren
omdat die in het verzet had
gezeten en dat ik een soort
schaamte zou moeten voelen,
omdat mijn opa fout was geweest.
Het was geen angst om gepest te
worden, maar ik deed het niet, er
was toen geen ruimte voor een
andere kant van het verhaal."

En die is er volgens haar nog
steeds niet. Naar het echte
'waarom' is nog steeds geen breed
onderzoek geweest. Het beeld dat
alle NSB'ers intens slechte,
opportunistische monsters waren,
is blijven hangen. ,,Natuurlijk, opa
is politiek echt verkeerd geweest,
maar dat wil niet zeggen dat het
een door en door slecht mens was.
Ik ga hem niet verdedigen, maar
dat proces probeer ik nu uit te
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zoeken."

Voorlopig is Marjonne nog niet
klaar. Ze wil weten wat haar opa
deed in Rusland en bij de Leidse
Landwacht. En waarom opa's broer
lijfwacht van NSB-leider Mussert
werd. ,,Mijn blog is geen objectief
verhaal, want ik wil ook mijn eigen
gevoelens en ervaringen
weergeven. De vraag is niet of ik er
ooit los van kom, maar of ik er wel
los van wil komen. Dit verhaal is
voor mij zo de moeite waard."

,,Ik weet het, ik stel me kwetsbaar
op door alles op internet te zetten,
maar ik denk dat het tijd is dat hier
meer over gepraat gaat worden. En
ik sta nu sterk genoeg om reacties
aan te kunnen. Want het risico
bestaat dat je verkeerd gelezen
wordt, dat anderen zullen beweren
dat ik het wil vergoelijken. Dat wist
ik van tevoren. Maar ik wil alleen
maar uitleggen wat er precies is
gebeurd. Nee, het is geen grijs
gebied, mijn opa is gewoon fout
geweest en is daarvoor gestraft,
daar is ook niks aan te verdedigen."
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