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Begin 1979 was ik een HAVO-leerling van vijftien jaar met grote belangstelling voor geschiedenis – en maakte ik met ‘Haaren’ kennis. Geboeid
keek ik naar de NCRV-documentaire van Jelte Rep over het Englandspiel, de spionagetragedie die tientallen gearresteerde geheim agenten
in het Haarense grootseminariegebouw deed belanden. Het gebouw was
in het najaar van 1941 geconfisqueerd en als gijzelaarskamp in gebruik
genomen. Vanaf mei 1942 ging het ook als Polizeigefängnis dienst doen;
de eerste gevangene die er werd opgesloten was een Englandspielagent.
Twaalf jaar na Reps documentaire, in 1991, bracht het onderzoek voor
mijn boek over het verzetsblad Trouw me opnieuw met Haaren in aanraking. De gearresteerde verspreiders en drukkers van de krant werden
in 1943 en 1944 allen in het grootseminarie opgesloten. Drieëntwintig verspreiders werden in augustus 1944, na een vermeend ultimatum
van de Sicherheitsdienst, in het naburige kamp Vught gefusilleerd. Mijn
boek verscheen in 1993 en werd gevolgd door dissertatieonderzoek naar
Trouw als verzetskrant en naoorlogs dagblad. Het voormalige grootseminarie hield dus mijn aandacht. Die verdween na mijn promotie, in
1999, naar de achtergrond, tot begin 2014, toen ik me opnieuw met het
illegale Trouw ging bezighouden. Al jaren, eigenlijk sinds 1991, zat het
me dwars dat het verhaal van die 23 Trouw-verspreiders en dat schimmige ultimatum nog nooit volledig was verteld. Ben van Kaam en Henk
Biersteker, voormalige redacteuren van Trouw, en ikzelf hadden in 1994
weliswaar een zaterdagkatern aan de kwestie mogen wijden, maar er
was meer materiaal dan kon worden gepubliceerd. Ik nam me toen voor
een boek over ‘de 23 van Trouw’ te schrijven. Mijn promotieonderzoek
verhinderde dit echter; het voornemen ebde weg, maar zou nooit helemaal verdwijnen.
Wanneer ik me in 2014 opnieuw met de ’23 van Trouw’ ga bezighouden, is er, 70 jaar na dato, nog altijd geen integrale studie over de drie
oorlogsjaren waarin het Haarense grootseminarie als gijzelaarskamp en
Polizeigefängnis is gebruikt. In april 2015 zoek ik contact met het be-
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stuur van de Gedenkplaats Haaren, een maand later bezoek ik de jaarlijkse open dag. Gefascineerd loop ik in en om het imposante gebouwencomplex, dat nog volledig intact is. De plaats van herinnering grijpt
me aan en laat me in de weken daarna niet meer los. Ik besluit het werk
aan het boek over de ’23 van Trouw’ te onderbreken. Gedurende de zomermaanden van 2015 bestudeer ik het archief dat in de loop der jaren
door de medewerkers van de Gedenkplaats bijeen is gebracht. Het wordt
bewaard in de kamer die indertijd als verhoorkamer is gebruikt: ik doe
onderzoek op de plek waar honderden gevangenen zijn verhoord – en
geslagen.
Het vooronderzoek resulteert begin september 2015 in het projectvoorstel ‘Een oord van bang wachten’, met als ondertitel: ‘Waarom er
nog steeds geen boek over “Haaren” is, en er wel zou moeten zijn’. Samen met de Gedenkplaats Haaren ga ik vervolgens op zoek naar financiën voor de uitvoering van het project. Dit blijkt een lange adem te
vergen. De achterban van de Gedenkplaats doneert royaal, maar de geëigende landelijke fondsen geven nul op het rekest. Pas in januari 2017,
nadat de stichting Zuidelijk Historisch Contact (ZHC) zich over het project heeft ontfermd, kan ik het onderzoek definitief voortzetten en met
het schrijven van het boek beginnen. De rest is geschiedenis.
De weg naar ZHC werd me gewezen door voormalig NIOD-directeur
Hans Blom, die me namelijk attendeerde op Arnoud-Jan Bijsterveld,
hoogleraar Cultuur in Brabant aan de universiteit van Tilburg en voorzitter van de ZHC-kernredactie. Zowel voor de verschijning van dit boek
als het naar aanleiding daarvan belegde symposium van 26 mei 2018
is Arnoud-Jans betrokkenheid van doorslaggevende betekenis geweest.
Met ere moet dan ook de naam van Jan Brouwers worden genoemd die
als coördinator namens ZHC bij het project betrokken was en in wie ik
daarnaast een uitstekende eindredacteur had.
Arnoud-Jan Bijsterveld en Jan Brouwers hadden ook zitting in de commissie die de schrijvende arbeid van de auteur kritisch volgde. De andere leden van deze commissie waren NIOD-historicus Bas von Benda
Beckmann, Jeroen van den Eijnde, directeur van Nationaal Monument
Kamp Vught, en Rob Esmeijer, medewerker van de Gedenkplaats Haaren. De vijf ‘meeleesmannen’ hebben me voor de nodige fouten weten
te behoeden en me bovendien van waardevolle suggesties voorzien. Rob
Esmeijer was van begin af aan mijn vertrouwde en enthousiaste aanspreekpunt namens de Gedenkplaats Haaren. Ook kon ik altijd vertrouwen op de hulp van Gedenkplaatsmedewerker Henk van Helvert, vooral
tijdens de periode van vooronderzoek in de zomermaanden van 2015.
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Voor de vroege vogel uit Noord-Holland stond de deur van de Gedenkplaats al voor achten open.
Voor dit boek heb ik onder meer gebruik kunnen maken van briefwisselingen die mij door nabestaanden ter beschikking zijn gesteld. Hun
namen staan achterin het boek vermeld. Hier, aan de andere kant van
het boek, zeg ik hen veel dank voor de bereidwilligheid en het vertrouwen waarmee ik, zonder enige restrictie, inzage in de brieven heb gekregen. Ook gaat mijn dank uit naar de medewerkers van de archiefinstellingen waar ik in 2016 en 2017 te gast ben geweest: het Brabants
Historisch Informatiecentrum (BHIC), het Regionaal Archief Alkmaar,
het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit (1800-heden) (HDC), het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Instituut voor Oorlogs-,
Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) en het Nationaal Archief. Ook
kreeg ik toegang tot het archief van het bisdom ’s-Hertogenbosch, waar
Jef van Gils me gastvrijheid verleende. Els van der Meer, voormalig medewerkster van Nationaal Monument Kamp Vught, zeg ik ten slotte hartelijk dank voor de elektronische bestanden die ze me toezond.
Dit boek vertelt een verhaal: niet meer, en vooral niet minder. Liefhebbers van methodologische, analytische en aanverwante exercities moet
ik teleurstellen. ‘I am a plain narrative historian’, schreef de befaamde
Britse geschiedschrijver A.J.P. Taylor in zijn autobiografie, al moet de lezer nu natuurlijk niet denken dat ik me met hem wil vergelijken. Taylor
liet er trouwens nog meer behartigenswaardigs op volgen: ‘and I hope I
give the reader plenty of entertainment as well.’ Niet dat geschiedschrijving een tak van amusement moet zijn. Waar het om gaat is of geschiedschrijving boeit.
Het oordeel is aan de lezer.
Peter Bak
Sint-Pancras, 16 februari 2018
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Afb. 1.1 Grootseminarie Haaren en zijn bevolking in 1940 (collectie BHIC, foto Bisdom van ’s-Hertogenbosch).

