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Deel I:  Inleiding

1  Probleemstelling
Dit is een onderzoek naar de beeldvorming van het verzet in West-Europa tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in de historische speelfilm. Hoe wordt het verzet voorgesteld door die films?
Zijn er vergelijkingen mogelijk tussen films en groepen films op het vlak van de beeldvorming?

1.1  Beeldvorming descriptief
Het eerste element daarbij is het louter beschrijven van het beeld. Elke film biedt een beeld dat 
eigen is aan de film zelf en het onderwerp. Dit beeld wordt niet netjes en compact doorgegeven 
aan het  publiek,  maar  zit  verscholen  in  de gehele  film.  De eerste  opdracht  is  dus  de film 
decoderen om het beeld over te houden.

Een tweede element is onderzoeken op welke manier dat beeld tot stand komt. De verbeelding 
van geschiedenis in film is op zich interessant omdat het de mechanismen blootlegt van films 
en beeldvorming. De verbeelding kan helpen om het beeld te begrijpen, te plaatsen of zelfs te 
ontdekken. Dit element moet een antwoord geven op de vraag waaraan het precies is te zien dat 
de film een bepaald beeld ophangt over het verzet.

Het derde element is  de relatie van de beeldvorming met  de context.  Welke invloeden van 
buitenaf kunnen er toe geleid hebben dat het verzet op een bepaalde manier wordt voorgesteld? 
Welke invloeden hebben geen spoor nagelaten op dat beeld? Beantwoordt dit telkens aan de 
verwachtingen? 

Om het met Rosenstone te zeggen: "What, if anything, do history films convey about the past  
and how do they convey it?"1

1.2  Context en andere films: comparatief
Nadat de beeldvorming van de afzonderlijke films beschreven is en geplaatst is binnen hun 
eigen context, is er de mogelijkheid om de films te vergelijken.

Zijn er gelijkenissen of verschillen tussen individuele films? Heeft dat te maken met een gelijke 
context van die films? Zo ja, welke elementen uit die context zorgen dan voor gelijkenissen?
De films kunnen ook meer georganiseerd worden vergeleken. Ze kunnen opgedeeld worden in 
vier categorieën. Dit betekent eigenlijk dat ze één element uit de context gemeen hebben.

De films binnen eenzelfde land kunnen met elkaar worden vergeleken. Bieden deze eenzelfde 
perspectief? En is dat dan omdat ze uit hetzelfde land komen?

1  R. ROSENSTONE, History on Film, Film on history, Harlow, 2006, p. 7.
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Als er overeenkomsten worden gevonden tussen de films uit eenzelfde land, dan kunnen die als 
groep  vergeleken  worden  met  een  groep  films  uit  een  ander  land.  De  gelijkenissen  of 
verschillen die daaruit voortvloeien, bieden dan een meer algemeen beeld op de films, omdat ze 
meer elementen gemeenschappelijk hebben.

Hetzelfde kan worden gedaan voor de periode waarin een film gemaakt is. Zijn alle films uit 
eenzelfde periode gelijkaardig? Hebben ze iets gemeen, zo ja wat? Als ze blijken iets gemeen te 
hebben dat kan er weer meer veralgemeend worden en de periodes zelf worden vergeleken. 
Chris Vos meent alvast van wel: Hoe langer het interval tussen de gebeurtenissen en een film 
die deze uitbeeldt, hoe genuanceerder het beeld zal zijn.2

2  Filmonderzoek
2.1  Wat?

2.1.1  Mainstream historische speelfilm

Het is belangrijk om af te bakenen wat een ‘speelfilm’ inhoudt, wat een ‘mainstream film’ dan 
is en wat zo'n film een historische maakt. Verschillende auteurs behandelen talrijke kenmerken 
van de mainstream film.

Chris Vos ziet het als volgt:

"Het conflict als motor van het verhaal, personalisatie van bewegingen, ideologieën en  
structuren, de concentratie op intriges, verliefdheden en andere doseringen van emoties,  
de  stereotypering  van  karakters,  de  benadrukking  van  actie  boven  contemplatie,  de  
kunstmatige constructie van spanningsbogen [...]."3

Die  spanningsboog  beschrijft  hij  dan  als  volgt.  In  een  eerste  fase  worden  de  karakters 
voorgesteld.  Dezen  komen  in  een  tweede  fase  in  conflict.  Dat  conflict  neemt  ernstiger 
proporties aan in de derde fase tot het bijna onmogelijk lijkt voor de filmheld om zijn doel te 
bereiken. In de vierde fase lukt dat toch middels een titanengevecht. De vijfde fase completeert 
de overwinning van de filmheld.4

Verstraten voegt daar de nadruk op oorzaak-gevolgrelaties aan toe. Dit in tegenstelling tot de 
"hortende  of  genegeerde  narratieve  logica"  die  hoort  bij  de  avant-garde,  underground, 
onafhankelijke film en de Europese Artcinema. Personages worden volgens hem gereduceerd 
tot vaste functies. Films met die opzet noemt hij "blokkendoosfilms".5

2 C. VOS, Het verleden in bewegend beeld. Inleiding in de analyse van audiovisueel materiaal, Houten, 1991, p. 
146.

3 VOS, op. cit., p. 153.
4 VOS, op. cit., p. 65.
5 P. VERSTRATEN, Handboek filmnarratologie, Nijmegen, 2006, pp. 13-14.
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Rosenstone heeft het daarnaast ook over de gewoonte om de historische betekenis te verwarren 
met  de  "look"  van  de  film.6 Zo  kloppen  kleine  details  van  de  film  volledig,  terwijl 
verhaalelementen, mentaliteiten, motiveringen... de bal volledig misslaan.

Het kan natuurlijk wel zijn dat een film deels  afwijkt  van bovenstaande wetmatigheden en 
kenmerken. Bovendien relativeert Toplin. De karakters ziet hij tegenwoordig al iets subtieler 
geïntroduceerd dan in de tijd van de cowboy met witte of zwarte hoed.7

Een praktischer definitie komt van De Wever. Speelfilm wordt gemaakt door entertainment-
industrie, ten behoeve van specifieke media. Deze zijn onder andere de bioscoop, de televisie 
en de verkoop van bijvoorbeeld DVD's. Naast speelfilms bestaan nog andere vormen van film, 
zoals de documentaire of de nieuwsbeelden. "De historische speelfilm heeft als doelstelling een 
verleden werkelijkheid in beeld te brengen door middel van een nagespeeld verhaal in een 
geënsceneerde  werkelijkheid.  Deze  doelstelling  onderscheidt  de  speelfilm  van  het 
‘kostuumdrama’  dat  a-historisch  is  (maar  niettemin  invloed  heeft  op  de  historische 
beeldvorming)."8

Rosenstone  zegt  dat  de  benaming ‘history film’ geldt  "for  works  which  consciously try to 
recreate the past."9

Natalie Zemon-Davies legt nadruk op het plot.  Historische films zijn volgens haar definitie 
"[...] dramatic feature films in which the primary plot is based on actual historical events, or in 
which an imagined plot unfolds in such a way that actual historical  events are central  and 
intrinsic tot the story."10

Thomas Schatz waarschuwt niet te veel aandacht te besteden aan het afbakenen van een genre. 
Een genre is namelijk niet statisch en onderhevig is aan sociologische veranderingen. Toplin 
voegt daaraan toe dat er wel heel veel kenmerken bestaan voor een genre, maar dat geen enkele 
film aan allemaal voldoet.11

2.1.2  West-Europa

Een  geografische  afbakening  is  ook  op  zijn  plaats.  Volgens  de  afdeling  statistiek  van  de 
Verenigde  Naties  behoren  volgende  landen  tot  West-Europa:  Oostenrijk,  België,  Frankrijk, 
Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland en Zwitserland.12 Naar analogie met 
Pieter Lagrou en Dlugoborski13 vallen daar heel wat landen af omdat de vergelijking  van de 
bezetting veel te moeilijk is door specifieke kenmerken van die bezetting. Laat staan dat het 

6 Robert Rosenstone, geciteerd in V. BICKFORD-SMITH, "Rosenstone on Film, Rosenstone on History:  An 
African perspective", Rethinking History, 2007, 4, p. 531.

7 R.B. TOPLIN, Reel history. In defense of Hollywood, Kansas, 2002, p. 23.
8 Bruno De Wever, geciteerd op http://users.telenet.be/michel.vanhalme/films51.htm.
9 ROSENSTONE, op. cit., p. 3.
10 Natalie Zemon Davis, geciteerd in R. BURGOYNE, The Hollywood Historical Film, Malden, 2008, p. 2
11 TOPLIN, Reel history, p. 13.
12 http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe  .
13 P. LAGROU,  The Legacy of Nazi Occupation. Patriotic Memory and National Recovery in Western Europe,  
1945-1965, Cambridge, 2000, p. 7.
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verzet vergeleken kan worden. Groot-Brittannië en Ierland worden niet bezet. Evenmin Spanje 
en Portugal, want die blijven neutraal. De neutraliteit geldt verder ook nog voor Zwitserland, 
Zweden en Liechtenstein.

Italië  en  Duitsland  waren  beiden  asmogendheden.Enkele  landen  komen  niet  voor  in  zijn 
afbakening: Oostenrijk, wellicht omdat hij het bij centraal Europa plaatst. Maar de Anschluss 
van 1938 laat er geen twijfel over bestaan dat de oorlogservaring fundamenteel anders was. Het 
Groot-Hertogdom Luxemburg heeft eveneens een andere bezetting gekend door de annexatie in 
1942. Monaco is eenvoudigweg te klein vergeleken te kunnen worden.

Daarom blijven slechts België, Nederland en Frankrijk over. Hun samenlevingen leken sterk op 
elkaar aan de vooravond van de bezetting. Ze hielden ook alledrie een enorme kater over aan de 
Duitse invasie vanwege hun snelle capitulaties. Ook de bezettingsregimes leken enigszins op 
elkaar. Toch zeker in vergelijking met Oost-Europa of de geannexeerde gebieden. Kortom, het 
is zinvol om deze landen met elkaar te vergelijken.14

Van deze drie landen is Frankrijk het buitenbeentje. Een eerste opvallend verschil is het bestaan 
van  een  bezette  en  onbezette  zone  tot  najaar  1942.  Daaruit  vloeit  voort  dat  er  een 
collaborerende  officiële  regering  was,  in  tegenstelling  tot  België  en  Nederland  wiens 
regeringen in ballingschap in Londen zaten. Het bestuur in de lage landen lag daarom bij de 
ambtenarij, met de secretarissen-generaal aan de top. Meer bepaald voor het verzet zijn er ook 
belangrijke verschillen. België en Nederland waren vrij dicht bevolkt. Er waren wel een paar 
regio's waar minder mensen wonen, maar niet in vergelijking met Frankrijk. Dat maakt een 
verschil in de mogelijkheden tot verzet, onderduiken, clandestiene landingen...15 Het feit dat de 
Fransen er zo goed als volledig in geslaagd zijn om hun verschillende verzetsgroeperingen én 
de politieke oppositiepartijen onder één koepel te verenigen is ook vrij uniek in West-Europa.16 

Tot slot is Frankrijk ook zoveel groter dan België en Nederland. Het hoeft dan ook niet te 
verwonderen dat er meer films gemaakt worden. In Frankrijk zijn dan ook zo'n drie keer zoveel 
films over het verzet gemaakt dan in België en Nederland.

2.1.3  Verzet

Na de oorlog zijn verzetslui op de een of andere manier officieel erkend. Dit ging niet altijd van 
een leien dakje, maar uiteindelijk is er in alle landen een juridische beschrijving gevolgd van 
verzetsactiviteiten. En deze verschillen van elkaar.17

Bob Moore heeft geprobeerd een algemene beschrijving te geven van het verzet in die landen. 
Hij  onderscheidt  drie  categorieën.18 Ten  eerste  zijn  er  de  inlichtingennetwerken, 

14 LAGROU, op. cit., p. 7 e.v.
15 B. MOORE, "9.  Comparing Resistance and resistant  movements",  in:  B.  MOORE,  Resistance in Western  

Europe, Oxford, 2000, p. 250.
16 O. WIEVIORKA, "France", in: MOORE, op. cit., pp. 125-188.
17 LAGROU, op. cit., passim.
18 B. MOORE, "Introduction: Defining Resistance", in: MOORE, op. cit., pp. 1-3
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ontsnappingslijnen en sabotagegroepen. Ten tweede het gewapend verzet. Het verschil met de 
vorige groep bestaat erin dat zij de vijand rechtstreeks confronteerde terwijl de eerste categorie 
dit liever vermeed. Ten derde is er het burgerlijk en politiek verzet, zowel georganiseerd als 
individueel. Dit behelst: clandestiene pers, clandestiene politieke organisaties, werkweigeraars 
en de ondersteuning van dezen.

Ik zet daarnaast nog de definitie Lou de Jong, geciteerd door Dick van Galen Last omdat deze 
het verzet niet verdeeld in absolute groepen, maar het beschrijft op basis van waartegen hun 
acties  gericht  werden.  De  Duitsers  hebben  vier  doelen  in  bezet  gebied:  de  veiligheid  en 
openbare orde verzekeren (daaronder valt ook het beschermen van het Duitse militaire apparaat 
tegen aanval en spionage), het land economisch en op vlak van arbeidskrachten exploiteren, 
een nazificatie doorvoeren en het land zuiveren van Joden. Verzet is dan, zegt de Jong, alles 
wat tegen een of meer van die vier doelen ingaat.19

Met zo'n definities is het meteen duidelijk: het verzet bestaat niet. Niet alleen zijn er een hele 
reeks uiteenlopende activiteiten, ook zijn er tientallen groepen (in België alleen al 15 officieel 
erkend). Er zijn ook verschillende politieke strekkingen actief geweest in het verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. En dat is nog niet alles, mensen van alle leeftijden en sociale geledingen 
(in meerdere of mindere mate) pleegden verzet.20 Er is dus niet één verzet, maar vele.

En toch is 'het  verzet'  een bruikbare verzamelnaam. Het streven tegen de vijand vormt het 
criterium. Wanneer ik het dan zal hebben over 'het verzet' bedoel ik een globaal overzicht van 
dat verzet,  met alle deelnemers, in alle landen (afhankelijk van de context)  over de gehele 
periode  van  de  oorlog.  Uiteraard  is  het  idealistisch  te  denken  dat  zoiets  volledig  zal 
weergegeven worden in een film. Maar het biedt een goed uitgangspunt om te vergelijken, want 
het  eerste  dat  zich  dan  zal  opdringen  is  de  vraag  welke  selectie  tegenover  'het  verzet'  is 
gemaakt. Want "reeds de selectie van de feiten impliceert een standpunt."21

2.2  Waarom?
De  speelfilm  heeft  een  enorme  impact  op  het  publiek.  Wanneer  die  dan  aan  historische 
beeldvorming gaat doen bereikt zo'n beeld ook heel wat mensen. Dit wordt kort samengevat 
door een aantal auteurs.

De  belangrijkste  bron  van  geschiedenis  voor  iedereen  behalve  de  specialisten  is  de 
massamedia. Oa film22 Hughes Warrington bevestigt dat voor velen geschiedenis gelijk staat 
met wat ze zien op het witte doek of het tv-scherm.23 Toplin is het daar mee eens: "Hollywood's 
version of the past can make significant impact on the viewers.24 Hij vult aan: "The subject is 

19 Lou de Jong, geciteerd in: D. VAN GALEN LAST, "The Netherlands", in: MOORE, op. cit., pp. 190-191.
20 W.C. MEYERS en F. SELLESLAGH, De vijand te lijf: De Belgen in het verzet. Kapellen, 1984, p. 4-14.
21 W. Prevenier, Uit goede bron. Introductie tot de historische kritiek. Leuven, 1998, p. 205.
22 VOS, op. cit., p. 145.
23 M. HUGHES-WARRINGTON, History goes to the movies: studying history on film, New York, 2007, p. 1.
24 R.B. TOPLIN, History by Hollywood. The use and abuse of the American Past, Urbana, 1996, p. vii.
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important, too, because the public takes it seriously."25 Toplin haalt aan dat tussen 1986 en 2001 
12/16 winnaars van de oscar voor beste film een historische film was. Hij concludeert daaruit 
dat het niet zomaar een subgenre is, maar het geeft ook de impact aan van de historische film 
op de maatschappij.26

Verschillende  wetenschappelijke  disciplines,  met  de  sociologie  voorop,  proberen  de 
maatschappij  te  begrijpen.  Het  is  dan niet  meer  dan normaal  dat  elementen die  deze sterk 
beïnvloeden ook aandacht krijgen. Vandaar is het belangrijk om de beeldvorming van films te 
ontleden. De geschiedenis zet zich ook in om de maatschappij te begrijpen. Maar daarnaast is 
het voor deze discipline ook interessant om na te gaan hoe er met haar domein wordt omgegaan 
door anderen dan wetenschappers.

In de Eerste Wereldoorlog was er een Belgisch en een Frans leger actief gedurende de hele 
oorlog. Militair betekent discipline. Dat leverde ideale kandidaten voor helden op. De soldaat-
held  was  het  voorbeeld  van  patriottisme.  In  de  Tweede  Wereldoorlog  was  er  echter  een 
probleem.  Het  Belgische,  Franse  en  Nederlandse  leger  hebben  allen  gecapituleerd.  De 
regeringen van de lage landen en de Gaulle voor Frankrijk zetten wel de strijd voort, maar niet 
op  vergelijkbaar  grote  schaal.  De  helden  moesten  dus  elders  gezocht  worden.  Ze  werden 
gevonden in  het  verzet.  In  de  plaats  van  ideale  heldentypes  kwamen eerder  controversiële 
helden.  Verzetsmensen  deden  illegale  dingen.  Misschien  wel  goed  voor  hun  land,  maar 
niettemin tegen de wet machthebbers van het moment. En de staat is niet happig op overtreders, 
zeker  niet  als  die  doen  denken  aan  terroristen  en  guerillas.  Daarbij  komt  dat  de  vele 
verzetsleden nog een 'categorie erger' waren. Ze waren ideologisch geïnspireerd, velen waren 
vreemdelingen en nog meer waren communist. Uiteindelijk hebben de respectievelijke staten 
daar een compromis in gezocht (cf. infra), maar de omgang met deze controversiële types is 
allesbehalve vanzelfsprekend geweest.27 Nu is het  zeer interessant om na te gaan hoe films 
daarmee omgaan.

2.3  Film als historische bron
Er bestaat een lange discussie over de mogelijkheid om films als historische bron te gebruiken. 
Chris Vos vat de benaderingen samen. Aan de ene kant is er de authenticiteitsbenadering. De 
film is daarbij  een afbeelding of reflectie van het verleden.  Deze benadering gaat eigenlijk 
vooral over nieuwsbeelden en dergelijke, want er is een kritische bronnenanalyse nodig waarbij 
de  volgende  stelregel  opgaat:  Hoe  meer  montage,  hoe  minder  authentiek  de  film  wordt. 
Beelden kunnen geselecteerd worden, geknipt worden enzovoort. Maar bij speelfilms gaat dit 
veel  verder.  Daarin hebben de verschillende shots  in  se niks  met  elkaar  te  maken.  Het  de 
montage die er een betekenisvol geheel van maakt. De speelfilm is dus weinig geschikt als 
historische  bron.  De  filmmaker  en  de  historicus  hebben  dan  ook  fundamenteel  andere 

25 TOPLIN, History by Hollywood, p. x.
26 TOPLIN, Reel history, p. 3.
27 LAGROU, The legacy..., pp. 3-7
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bedoelingen, stelt Hesling.28 Ook Vos vraagt zich af in hoeverre filmmakers de bedoeling tot 
geschiedschrijving hebben?29 Ian Jarvie blijft wel heel sceptisch, hij noemt de historische film 
een "gratuitous time machine".30

Toplin  ziet  een  zo'n  filmonderzoek als  heel  goed mogelijk.  Maar  de kritiek  moet  dan  wel 
rekening  houden met  enkele  factoren.  Ten eerste  de  moeilijkheden en  uitdagingen om het 
verleden  uit  te  beelden.  Ten  tweede  de  unieke  manier  van  communiceren  eigen  aan  het 
medium. En ten derde de eigen kwaliteiten van het medium.31

De tweede benadering is  de mediumbenadering.  Daarbij  wordt de film voorgesteld als  een 
factor in de geschiedenis. Ten eerste reflecteert die de maatschappij (bevestigd door Sorlin en 
Ferro32), maar beïnvloedt die ook nadien "By reenacting the past in the present, the historical 
film brings the past into dialogue with the present." "Organized remebering." Burgoyne stipt 
het belang aan van "The relationship between historical films and an emerging or changing 
understanding of national identity."33

Daarbij komt nog dat perceptieonderzoek praktisch erg moeilijk uit te voeren valt. Voor het 
verleden zijn daar niet altijd voldoende bronnen voor beschikbaar en voor het heden zou dat 
een bijzonder uitgebreide bevraging vergen.

2.4  Postmodernistische visie
"[Rosenstone's] contention is that print and film are different modes of expression and the  
latter should not be judged by the norms of the former – which has yet to come to terms  
with its own fictive nature anaway!"34

De zekerheid,  de ondubbelzinnigheid en reproduceerbaarheid van wetenschappelijke kennis 
hebben afgedaan. In plaats van de feiten of de bronnen wordt nu de auteur het centrum van 
betekenisverlening.35 De  relatie  tegenover  de  bronnen  wordt  ook  helemaal  hertekend.  Het 
historisch realisme heeft afgedaan. Geschiedenis verwijst nog wel naar het verleden, maar is 
eerder ideaaltypisch. Historici doen aan geschiedschrijving en die verwijst naar de bronnen, via 
de feiten.

De bronnen zijn teksten, de feiten teksten die daarnaar verwijzen concludeert Novick, want er 
zijn verschillende interpretaties mogelijk van dezelfde bronnen. De geschiedschrijving is dus 

28 W.  HESLING,  "Het  verleden  als  verhaal.  De  narratieve  structuur  van  historische  film",  Communicatie:  
tijdschrift voor massamedia en cultuur, 2000, pp. 2-3.

29 VOS, op. cit., p. 153.
30 I.C. JARVIE, "Seeing through movies", Philosophy of the social sciences, 1978, 4, p. 377.
31 TOPLIN, Reel history, p. 3.
32 HUGHES-WARRINGTON, op. cit., p. 4.
33 BURGOYNE, op. cit., p. 11.
34 A. MUNSLOW, "Film and History: Robert A. Rosenstone and History on Film/Film on History", Rethinking 

history, 2007, 4, p. 568.
35 C. LORENZ, De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis, Boom, 2002, 

pp. 123-125.
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ook  maar  een  tekst.  Allemaal  teksten  die  naar  elkaar  verwijzen.  Intertekstualiteit  is  het 
kernwoord.  Op deze wijze is  objectiviteit  een  waanbeeld.  Maar  er  is  wel  mogelijkheid tot 
neutraliteit in de wetenschap. Derrida stelt een zorgvuldige lezing en ontleding van alle teksten 
voor. Deze "disseminatie" geeft een nieuwe dimensie aan de historische kritiek. 36 Zo is de film 
natuurlijk ook maar een tekst. Films verwijzen naar elkaar, maar historische films verwijzen 
ook naar de tekst van de geschiedenis, welke versie ze ook verkiezen.

De filmmakers  zelf  zijn  minder  overtuigd  van  de  postmodernistische  kijk.  Het  bieden van 
meerdere invalshoeken wordt zelden gedaan in de mainstream film: "Dramatic film is not a 
good communicator of contradictions." Het onderwerp wordt altijd mooi afgesloten in functie 
van – en door – het drama.37

2.5  Methode

2.5.1  Het ideaalmodel van Chris Vos

Analyseniveau 1: Algemene maatschappelijke context

De film of serie kwam tot stand in een bepaalde maatschappelijke context. Die is tijdsgebonden 
en plaatsgebonden. Normen en waarden, ideeën, ideologieën, mentaliteit... evolueren in de tijd 
en verschillen daarnaast van land tot land, van plaats tot plaats.

De manier waarop een land de oorlog heeft doorgemaakt zit in het collectieve geheugen zijn 
bevolking. Vanzelfsprekend heeft dat invloed op de makers en via de makers op de film. De 
verschillen kunnen soms heel zichtbaar zijn, zo is het Britse eiland nooit bezet en België wel. 
Maar ook tussen bezette landen onderling is er veel verschil. Zelfs op regionaal niveau kunnen 
er verschillen optreden. Denk maar aan de Flamenpolitik of veel langere bezetting van Noord-
Nederland ten opzicht van het zuiden. Daarnaast zijn er opmerkelijke verschillen tussen steden 
en platteland. En tot slot is de bezetting ook anders beleefd door de ene bevolkingsgroep ten 
opzichte van de andere. Dat gaat om zaken als taal, beroep, ras,...

Analyseniveau 2: Film-Historische context

De  scenaristen,  regisseur(s),  opdrachtgevers,  producenten  en  financiers  vormen  samen  "de 
makers  van  de  film".  De machtsverhouding tussen  hen  zijn  afhankelijk  van  de  situatie  en 
verschillen voor elke film. De "auteur" van een film is dus niet altijd even gemakkelijk aan te 
wijzen. De makers hebben allen hun eigen achtergrond en hun eigen ideeën. Allemaal hebben 
ze ook een doel met de film. Het is dus vanzelfsprekend dat zij moeten worden behandeld om 
de film helemaal te kunnen begrijpen.

36 M. VAN MELKEBEEK, Historische kritiek en postmoderne geschiedschrijving, Gent, 2001, pp. 84-85 en 139-
145.

37 TOPLIN, Reel history, p. 23.
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Analyseniveau 3: Productie

Op dit analyseniveau worden het scenario en de bronnen ontleed. Maar er wordt eerst en vooral 
gekeken naar  de selectie.  Hesling merkt  op dat,  alvorens  een script  geschreven wordt,  een 
selectie plaatsvindt. Deze bepaalt in grote mate het beeld van geschiedenis in het algemeen. 
Sommige onderwerpen krijgen meer aandacht dan andere.38 Dit kan doorgetrokken worden tot 
deelaspecten van de geschiedenis.

Analyseniveau 4: Het product

Het product bestaat uit twee lagen. Ten eerste de filmische laag. Hiertoe behoort de mise-en-
scène. In de mise-en-scène situeert Verstraten de filmische verteller. Deze wordt opgedeeld in 
een verteller op het beeldspoor en een op het geluidspoor. Beiden vertellen vaak onderdelen 
van hetzelfde verhaal, maar het komt ook voor dat ze beiden een ander verhaal vertellen. Deze 
contrastwerking  zorgt  voor  een  nog andere  boodschap  in  het  algemeen,  door  de  filmische 
verteller.39

Ook de montage maakt deel uit van de filmische laag. Ik had het eerder al over het feit dat de 
montage bijzonder bepalend is voor het eindproduct.
Een derde aspect van de filmische laag is het geluid en de muziek. Deze laatste is het best 
nauwelijks merkbaar aanwezig. Dan slaagt ze er best in om emoties toe te voegen aan de film.40

De tweede laag is de narratieve. Volgens de filmnarratologie is de tekst het filmische niveau. 
Daarnaast is er ook het verhaal en de geschiedenis. Mieke Bal stelt een verhaal als zijnde "de 
representatie van een (waarneembare) temporele ontwikkeling".41

Naast het verhaal is er ook het thema en de probleemstellingen. Deze gaan gauw behoren tot de 
symbolische laag want worden zelden letterlijk opgenomen in het verhaal. Dat geld ook voor 
karakters en relaties, sociale context (in het verhaal),...

Analyseniveau 5: Ontvangst

Hiertoe hoort de algemene opinie over de film, de vertoningsgeschiedenis en het begrip dat het 
publiek heeft van de boodschap, het beeld en het verhaal. Dit heeft valt dan ook grotendeels 
onder de term de 'mediumbenadering' (cf. supra).

3  Aanpak
3.1  Historiciteit en verbeelding
Chris Vos redeneert dat er geen algemene analyseermethode bestaat, maar dat iedere methode 
die gebruikt wordt moet aangepast zijn aan de vraagstelling.42 Mijn vraagstelling onderzoekt in 
de eerste plaats het beeld dat speelfilms ophangen van het verzet en niet hoe dat beeld tot stand 
38 HESLING, "Het verleden als verhaal", p. 8.
39 VERSTRATEN, op. cit., pp. 16-17.
40 TOPLIN, Reel history, p. 52.
41 Mieke Bal geciteerd in VERSTRATEN, op. cit., p. 21.
42 VOS, op. cit., p. 8.
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komt. De mechanismen, oorzaken en invloeden die er toe leiden dat het verzet op een bepaalde 
manier wordt afgebeeld zijn niet het onderwerp van dit onderzoek.

De historische waarheid van een film of serie is evenmin het onderwerp van dit onderzoek. 
Tegen het begrip "historische waarheid" is op zich al veel in te brengen (cf. supra). Dat zou 
slechts een waardering opleveren omtrent de accuratesse van de feiten. Het is niet de bedoeling 
om een film goed of slecht te noemen.

Ondanks  dat  de  totstandkoming  en  de  historische  waarheid  geen  onderwerp  zijn  van  het 
onderzoek worden ze wel beide behandeld. Beide helpen namelijk de vraag te beantwoorden 
welk beeld er uit deze of gene film naar voor komt.

De  historische  waarheid  is  de  sleutel  waarmee  een  film  kan  ontcijferd  worden.  Door  de 
vergelijking tussen die waarheid en wat er in de film getoond wordt kan het beeld bijgestuurd 
worden.  De keuzes  die  de filmmakers maken om af te  wijken van de werkelijkheid tonen 
precies  waar  zij  invloed  hebben  uitgeoefend  op  de  beeldvorming.  En  invloed  uitoefenen 
betekent bewuste keuzes, want haast  niks van wat op het scherm komt is per ongeluk (cf.  
supra).

Ik breid die werkelijkheid nog uit met het begrip 'bron'. Aangezien historische speelfilms per 
definitie aanleunen bij de geschiedenis zal geen enkele scenarist het verhaal verzinnen. Maar 
het gebeurt ook zelden dat de scenarist op zoek gaat in de wetenschappelijke literatuur, als 
uitgangspunt. Veel historische films zijn gebaseerd op fictiewerken, zij het fictie die zelf heel 
dicht aanleunt bij de geschiedenis. Dat kan enerzijds zijn omdat de auteur wel dat opzoekwerk 
heeft verricht of omdat de auteur een ooggetuigenverslag neerschrijft. Dat kan van zichzelf zijn 
of van een andere persoon. Het komt ook voor dat de scenarist zelf een ooggetuige is. Dus de 
invloed van de makers van de film op de beeldvorming kan ook opgemerkt worden door een 
vergelijking met de bron als deze geen wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis is.43 Vaak 
gebruiken de scenaristen een mengeling van fictiewerk en wetenschappelijke literatuur, al is het 
maar om de visuele details in te vullen die niet in het boek beschreven worden.

De verbeelding van geschiedenis in film is op die manier ook ondergeschikt aan de zoektocht 
naar  het  beeld.  Onder  verbeelding  wordt  de  wijze  van  omzetten  naar  beeld  (niet  enkel 
technisch) verstaan. Hoe de verschillende elementen uiteindelijk in een film terechtkomen. De 
beeldvorming betreft "de geleidelijk ontstaande opvatting over iets".

3.2  Praktische gevolgen
Het  beeld  van  een  film  bestaat  uit  een  spectrum  van  gerecipieerde  betekenissen44 Een 
onderzoek naar de vele gerecipieerde betekenissen valt ver buiten het kader van deze studie. 
Aangezien er verschillende films van verschillende landen worden besproken valt er slechts één 

43 Dat een fictiewerk ook in meerdere of mindere mate kan afwijken van de historische waarheid is daarbij niet 
relevant aangezien dat een zaak is voor de historische kritiek op het werk zelf.

44 VOS, op. cit., p. 14.
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gerecipieerde  betekenis  te  bedenken  die  alle  films  gemeen  hebben.  Dat  is  mijn  eigen 
subjectieve lezing. Ik ga ervan uit dat deze niet spectaculair afwijkt van het merendeel van de 
betekenissen.
De intentionele betekenis is evenmin makkelijk te onderzoeken. Om dit echt goed te doen zou 
elke scène uitgebreid bevraagd moeten worden. Er zijn echter speciale vaardigheden nodig om 
bewegend beeld te analyseren, en daartegenover staat dat het merendeel van het publiek die 
speciale vaardigheden niet bezit.45 Toch is het publiek visueel geletterd.46 De meeste kijkers 
hebben al heel veel film en televisie gekeken. Hun scholing is dus ontstaan uit ervaring met 
andere beelden. Daar volgt dan uit dat de kennis van het grote publiek intertekstueel is.47 En 
juist daar spelen de makers op in. Ze stellen stereotype verhalen op die heel herkenbaar zijn 
voor het publiek. Een film of onderdeel ervan legt vaak een traject af dat ook in vele andere 
films reeds is afgelegd. Op die manier kan een onderdeel van dat traject worden overgeslagen. 
De kijker legt de weg mentaal toch volledig af.48

Er is dus een waaier van betekenislagen49 waarin het beeld wordt gevormd. Het zou veel te ver 
gaan om deze volledig te decoderen. Zelfs de regisseur die de film gecodeerd heeft, voegt vele 
lagen toe uit intuïtie en inzicht, en niet als bewuste beslissing.

In plaats van de film 100% te decoderen beschrijf ik het plot vanuit een subjectief standpunt. Ik 
ga er daarbij  vanuit  dat  mijn inzicht overeenkomt met dat van de meeste kijkers omdat de 
elementen die ik eruit haal geen onooglijke details zijn. Dit heb ik bewust aangeduid door bij 
de 'verhaal-hoofdstukken' de term 'wij' te gebruiken. Dat staat voor het publiek, waar ik deel 
van uitmaak.

Deze dus subjectieve visie wordt daarna ontleed in de hoofdstukken over beeldvorming. Het is 
op die plaats dat verschillende elementen nauwkeuriger worden beschreven, inclusief de wijze 
waarop ze het beeld naar voor brengen. Dit is echter niet exhaustief.

Samengevat heb ik dus mijn subjectieve beschrijving met bewijsvoering geïlllustreerd. Om een 
voorbeeld te noemen: dat bespaart mij om de zin 'Helaas kon de held daar niet mee lachen' te 
moeten beschrijven in termen van

'de figuur die gepresenteerd wordt als held door volgende methodes kon daar niet mee lachen  
en aan de volgende zaken is dat te zien. Deze en andere cameraposities, deze muziek en deze  
belichting zorgen ervoor dat de kijker zich met de figuur identificeert. Deze emotionele band  
zorgt voor de betrokkenheid van de kijker.'

Ik heb die betrokkenheid van de kijker meteen in de verf gezet.

Speelfilm vertelt niet  letterlijk maar illustreert het.  Letterlijk vertellen verwijst hier  naar de 

45 HUGHES-WARRINGTON, op. cit., pp. 2-3.
46 VERSTRATEN, op. cit., p. 30.
47 VERSTRATEN, op. cit., p. 33.
48 VERSTRATEN, op. cit., p. 14.
49 VOS, op. cit., p. 7.
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dialoog.50 Een deel van de beeldvorming zit dus wel degelijk in het plot. Ik zal aantonen dat dat 
een vrij groot deel is. Op vele plaatsen verwijs ik ook naar andere elementen, maar vaak zijn de 
plotelementen genoeg. Deze vergen ook veel minder diepgravend werk.

4  Selectie
Om de oppervlakkigheid die op de loer ligt na de 'praktische gevolgen' binnen de perken te 
houden heb ik ervoor gekozen om voor kwaliteit te gaan in plaats van kwantiteit. Verzet komt 
in vele films voor, maar er zijn er een stuk minder die volledig over het verzet gaan. De vrijheid 
waarmee verscheide specifieke films omgaan met de feiten over het verzet51 laten weinig hoop 
op betere behandeling wanneer de film slechts terzijde het verzet behandelt. De keuze is dus 
redelijk beperkt.

Er  zijn  ook  maar  liefst  drie  series  opgenomen.  Maar  zoals  Chris  Vos  het  uitdrukt:  de 
"Audiovisuele broederschap" is belangrijker dan verschillen tussen film en televisie.52 Series 
vallen echter toch onder de definitie voor speelfilms van De Wever die ik eerder aanhaalde. En 
ook Rosenstone plaatst miniseries samen met docudrama bij de mainstream film.53

Ik heb al eerder vermeld dat films populair zijn en het dus belangrijk is om ze te bestuderen 
omdat ze een groot publiek bereiken. Dat geldt natuurlijk niet voor onpopulaire films. Mijn 
voorkeur ging dus uit naar bekender werk, dat nu nog steeds bekeken kan worden. Een aantal 
mogelijkheden uit de late jaren '40 en de jaren '50 vallen dus af. Een goed criterium is of de 
film  is  uitgebracht  op  DVD.  Films  uit  die  jaren  bieden  enerzijds  ook  een  veel  minder 
genuanceerd beeld. Ze zijn vooral bedoeld om gebeurtenissen die zich in het geheim afspeelden 
vast te leggen en uit te dragen naar het brede publiek. In de jaren '50 gaat de aandacht van de 
oorlogsfilms vooral naar wederopbouw.54 Ten derde is er nog een praktisch probleem van die 
oude films: ze zijn moeilijker te vinden en minder hanteerbaar voor onderzoek.

De oudste film is  L'armée des Ombres uit 1969. Voor België is er heel weinig keuze. Voor 
zover ik kan nagaan heb ik alle (recente) mogelijkheden gebruikt: Secret Army; Klein Londen,  
Klein Berlijn en  Gaston's War. Voor Nederland heb ik  Zwartboek links laten liggen.  Soldaat  
van Oranje en De Partizanen zijn samen al goed voor zes uur filmplezier. 

In Frankrijk zijn er zoals vermeld meer mogelijkheden.  L'Armée des Ombres is al vernoemd. 
Daarnaast  heb ik voor de tv-film  Jean Moulin gekozen.  Het belang van deze figuur en de 
recente film gaven de doorslag. Daarnaast heb ik nog Lucien Lacombe (1974) overwogen. Deze 
50 VOS, op. cit., p. 152.
51 E. Barten, "Toenemende vrijheid. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse speelfilm". 

in: D.H. SCHRAM en C. GELJON (red.), Overal Sporen. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in 
literatuur en kunst. Amsterdam, 1990, pp. 213-252.

52  VOS, op. cit., p. 9
53 G. WESTWELL, "Critical  approaches to the history film. A field in search of a methodology",  Rethinking 
history, 2007, 4, p. 583.
54 E. Barten, "Toenemende vrijheid. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse speelfilm". 

in: D.H. SCHRAM en C. GELJON (red.), Overal Sporen. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in 
literatuur en kunst. Amsterdam, 1990, pp. 226-230.
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film  is  heel  vernieuwend  in  zijn  beeldvorming,  maar  helaas  gaat  hij  voor  90%  over  de 
collaboratie. Een andere film van Louis Malle behandelt wel een verzetsvorm. In Au revoir les  
enfants (1987) duiken drie jonge Joden onder in een school. Deze film gaat echter vooral over 
hun omgang met hun medeleerlingen en de wijze waarop de hoofdfiguur de waarheid over hen 
te weten komt. De paters van de school blijven op de achtergrond. Tot slot heb ik ook besloten 
dat het niet les Femmes de l'ombre (2008) kon zijn. Een recente film, maar helaas een moderne 
versie van een kostuumdrama. Hier is zoals Verstraten het uitdrukt  "het verhaalpatroon [...]  
opgeofferd aan de ware attractie."55 Deze ware attractie zijn dan bijvoorbeeld actiescènes of 
romantiek.

Secret Army België 1977
Klein Londen, Klein Berlijn België 1988
Gaston's War België 1997
Soldaat van Oranje Nederland 1977
De Partizanen Nederland 1995
L'Armée des Ombres Frankrijk 1969
Jean Moulin Frankrijk 2002

55 VERSTRATEN, Op. cit, p. 27.
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Deel II:  7 casussen
1  Secret Army

1.1  Gegevens
Titel: Secret Army

Jaar: 1977 (seizoen 1) = bestudeerde versie
1978 (seizoen 2)

1979 (seizoen 3)

Land: Groot-Britannië

Regisseur: Kenneth Ives
Viktors Ritelis
Paul Annet

Scenarist: Willis Hall
John Brason
Arden Winch
James Andrew Hall
N.J. Crisp
Robert Barr
Simon Masters
Michael Chapman

Producent: Gerard Glaister

Productie: BBC
BRT

Cast: Bernard Hepton (Albert Foiret)
Angela Richards (Monique Duchamps)
Clifford Rose (Sturmbahnführer Ludwig Kessler)
Michael Culver (Major Erwin Brandt)
Jan Francis (Lisa 'Yvette' Colbert)
Christopher Neame (Flight Lt. John Curtis)
e.a.
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BAFTA 1978: Best Graphics (Tv)
BAFTA 1980: Best Graphics (Tv)
RTS 1978: Beste prestaties (Tv)

1.2  Verhaal
Zoals ik reeds aanhaalde bestaat deze serie uit een reeks afzonderlijke episodes die qua plot 
weinig met elkaar gemeen hebben. Ze passen uiteraard wel allemaal in hetzelfde verhaal, maar 
iedere aflevering heeft een eigen plot. Zelfs wanneer er plotelementen voorkomen in meerdere 
afleveringen, dan nog is elke aflevering een afgerond geheel. Een voorbeeld hiervan is nr. 7 
(Lost Sheep) en nr. 8 (Guilt).

Ik  zal  dan ook niet  het  hele  verhaal  uiteenzetten,  maar  wel  elke  episode  afzonderlijk  kort 
samenvatten. Tevens zal ik mij  beperken tot  de verhaallijnen die rechtstreeks met verzet te 
maken hebben. Daarnaast bestaan er nog enkele andere, waaronder Albert met zijn verlamde 
echtgenote aan de ene kant en zijn minnares Monique aan de andere kant; de persoonlijke en 
beroepsmatige concurrentie tussen Kessler en Brandt, de gevoelens van Curtis voor Yvette en 
de ontevredenheid van Louise Colbert met de verzetsactiviteiten van haar man en haar nicht. 
Deze voegen heel wat drama toe aan de serie, maar bepalen slechts in heel kleine mate het 
beeld van het verzet dat deze serie geeft.

Nr. 1: Lisa – Code Name Yvette

Deze eerste aflevering begint meteen in  medias res. De ontsnappingslijn functioneert al een 
hele  tijd en wordt het slachtoffer van enkele  arrestaties.  Majoor Brandt,  van de Luftwaffe-
polizei,  heeft  een  onderduikadres  ontdekt.  Flight  Lt.  John  Curtis,  die  in  het  verleden  via 
Lifeline bezet gebied ontvluchtte, geeft zijn bevindingen door aan nieuwe piloten in een cursus 
survival. Hij wordt gevraagd om naar Brussel te gaan om daar  Lifeline bij te staan. Maar in 
Brussel hebben ze het aanvankelijk niet zo op hem begrepen.

Deze aflevering fungeert voornamelijk als introductie van het thema en de karakters. Zo zijn er:

• Albert  Foiret  die  zich  naast  Lifeline ook  moet  bezighouden  met  zijn  café  en  zijn 
relationele problemen.

• Lisa Colbert die onder de schuilnaam Yvette de leiding van Lifeline heeft.

• Monique Duchamps en Natalie Chantrens die belangrijke opdrachten uitvoeren voor de 
organisatie.

• Flight  Lt.  John  Curtis,  die  als  buitenstaander  in  de  organisatie  wordt  gedropt.  Als 
iemand die door Lifeline gered is in het verleden heeft hij echter het beste voor.

Deze vijf personen vormen de top van de organisatie. Net daaronder staan twee heren:

• Dr. Pascal Keldermans, die naast zijn kwaliteiten als arts ook een dekmantel voor Lisa 
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verzorgt en Lifeline helpt waar nodig.

• Gaston Colbert, die helpt vanuit zijn functie als bankier.

Daarnaast zijn er ook twee helpers die veel terugkeren:

• Alain Muny is een boer die klusjes buiten Brussel opknapt, waaronder het bedienen van 
de zenderradio.

• Jacques Bol is een fietsenmaker die eveneens hulp biedt.

Daar tegenover staan:

• Majoor Erwin Brandt die al langere tijd achter de ontsnappingslijn aanzit.

• Sturmbahnführer Ludwig Kessler die hem op bevel van Berlijn vervoegt.

De eerste Duitser, van de Luftwaffe-polizei, gaat daarbij intelligent en rustig te werk terwijl 
Kessler, van de SS, veel minder omzichtig is.

Nr. 2: Sergeant on the run

De  nieuwkomer  Curtis  wordt  nog  steeds  niet  vertrouwd.  Lisa  en  Albert  pakken  het  heel 
voorzichtig aan. Ze kunnen zijn hulp goed gebruiken want hun energie wordt danig op de proef 
gesteld. Geen wonder dat het dan eens misloopt. Een piloot wordt onderweg gevangen. Als hij 
doorslaat bij ondervraging – en dat is zeer waarschijnlijk – zal een groot deel van het Lifeline-
team eraan moeten geloven. Gelukkig voor hen besluit  de sergeant om zich van de trap te 
gooien. Minder gelukkig voor hen heeft dat geen fatale afloop. Maar eens de sergeant in het 
hospitaal is, kunnen ze hem gemakkelijker uit de klauwen van de Duitsers redden.

Nr. 3: Radishes with Butter

Curtis – die nog steeds niet het volle vertrouwen geniet – ontmoet een gezin Joden. Hij besluit 
om hen te helpen. De rest – Yvette in het bijzonder – is daar niet mee akkoord en een discussie 
omtrent het doel van  Lifeline ontstaat. Curtis moet de duimen leggen maar besluit het gezin 
eigenhandig te redden. Ondertussen ontdekt de bankier Gaston Colbert een ernstig probleem 
met het geld dat Curtis meebracht. Door onnadenkendheid in Londen is het van weinig waarde 
voor hen.  Ook Kessler is  het  geld op het spoor.  Gelukkig is  Gaston zeer alert  en weet  de 
ontdekking te vermijden door het geld te verspreiden door het land. Dat betekent wel dat ze het 
meeste ervan gewoon moeten weggeven.

Deze aflevering wordt voornamelijk gebruikt om het lot van de Joden te illustreren. Dit wordt 
dan  in  scherp  contrast  geplaatst  met  het  doel  van  Lifeline.  Ook  de  financiering  van  de 
ontsnappingslijn wordt in de schijnwerpers gezet.
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Nr. 4: Child's Play

De onvoorzichtigheid van Londen kent geen grenzen. Brandt kan de handen leggen op een 
tijdschriftartikel  waarin een teruggekeerde geallieerde piloot zijn ontsnapping uit  de doeken 
doet. Dit artikel is wel gecensureerd, maar verre van voldoende. Door heel aandachtig te lezen, 
en met de hulp van een Franse agent, komt hij uiteindelijk uit bij een huis waar de piloten 
overgedragen worden aan de berggids.  Helaas is  Yvette  daar  ook op dat  moment,  met  een 
lading  piloten.  Deze  laatste  worden  opgepakt,  maar  zijzelf  weet  te  ontsnappen  met  de 
smokkelaar.

Nr. 5: Second Chance

Hoewel Curtis ondertussen eindelijk het vertrouwen van Lisa en Albert geniet, zijn ze toch niet 
gelukkig met zijn aanwezigheid. Hij probeert de organisatie al te veel te domineren en Yvette 
staat  erop  om  onafhankelijk  te  blijven.  Ondertussen  wordt  café  'le  Candide'  in  de  gaten 
gehouden door een verrader. De leiding van Lifeline vreest het ergste. Ze worden bovendien erg 
beperkt in hun bewegingsvrijheid. En dat net nu een geallieerde vliegenier is geland in België 
en zich op een binnenschip schuilhoudt. Lang kan hij daar niet lang blijven. De problemen 
groeien wanneer de man weigert terug te keren naar Engeland. Hij verkiest Zwitserland om zo 
niet  meer  te  hoeven  vechten.  Verschillende  pogingen  om  hem  te  overtuigen  mislukken.
Albert slaat dan maar twee vliegen in een klap door hem te verklikken aan de verrader die al 
een tijd lang het café in de gaten houdt. Op die manier is het 'probleem' van de pacifist opgelost 
en heeft Albert zijn café boven alle verdenking verheven.

Nr. 6: Growing up

Een  volledige  bemanning  van  een  vliegtuig  is  boven  België  geparachuteerd.  Ze  worden 
allemaal  snel  ingerekend  behalve  één.  Deze  moest  achtergelaten  worden  omwille  van  een 
beenwonde. De Engelsen besluiten nog een tijd te wachten voor ze de Duitsers waarschuwen. 
Als hun makker is kunnen ontsnappen, dan zal hij niet gevonden worden. Als hij nog is waar ze 
hem achtergelaten hebben, dan heeft hij dringend hulp nodig, Duitsers of niet. Majoor Brandt 
komt er eerder achter dan ze gehoopt hadden en doorzoekt het gebied. Daar is de piloot met de 
hulp van een schooljongen verplaatst, maar meer kan deze laatste niet doen. Gelukkig geraakt 
het nieuws toch tot bij Lifeline, die hun uiterste best moeten doen om hem onder de neus van de 
zoekende Duitsers te evacueren. Dat slaagt wonderwel. De schooljongen is echter betrapt door 
z'n moeder, die besluit  haar minnaar – een Duitser – in te lichten.  Lifeline ziet geen ander 
alternatief dan de moeder om te brengen.

Nr. 7: Lost Sheep

Een navigator van een RAF bommenwerper wordt door zenuwen overmand en loopt verloren 
in een station. Natalie, die hem begeleidde, is in alle staten. Het is vrijwel zeker dat hij zal 
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opgepakt worden. Als hij praat gaat heel Lifeline eraan. Maar dat is nog niet alles. Curtis komt 
met een bericht van Londen aanzetten. De navigator is op de hoogte van een erg geheim nieuw 
wapensysteem.Het gaat niet meteen mis doordat de Brit ergens in Frankrijk het huis van een 
landgenoot weet te bereiken. Deze zal hem helpen tot het moment waarop Victor, de lokale 
verzetsman, hem ophaalt. De Engelse schrijver bij wie hij ondergedoken zit begint echter te 
twijfelen  en  besluit  hem  aan  te  geven  uit  zelfbehoud.  Bij  de  arrestatie  komt  Victor  om.
Gelukkig  is  Brandt  meer  geïnteresseerd  in  het  wapensysteem dan in  de  ontsnappingslinie. 
Lifeline is niet in gevaar.

Nr. 8: Guilt

Ondanks het feit dat  Lifeline niet in gevaar is besluit Curtis het geval toch te onderzoeken. 
Gebruik makend van zijn dekmantel reist hij naar Frankrijk. Albert vindt Curtis weer verdacht 
en laat hem volgen door Monique. Na een handgemeen leggen zij het wederzijds wantrouwen 
bij en samen vermoorden ze de Britse schrijver.

Nr. 9: Too Near Home

Yvette wordt in de buurt van Parijs opgepakt omdat ze aanwezig was bij een andere arrestant 
van wie de Duitsers wisten dat hij banden had met het verzet. Ze komt in de gevangenis terecht 
maar  de  Franse inspecteur  laat  haar  zaak  even rusten.  Gelukkig  kan ze  in  tussentijd  weer 
ontsnappen met haar medegevangenen, die een plan klaarhadden. Helaas is haar oom Gaston, 
niet  zo  fortuinlijk.  Hij  wordt  streng  ondervraagd.  Op  een  nacht  doet  hij  een  flauwe 
ontsnappingspoging en gooit zich voor het geweer van een Duitser.

Nr. 10: Identity in doubt

Een RAF bemanningslid uit Zuid-Afrika wordt gevonden door Lifeline. Hij geeft echter niet de 
juiste persoonsinformatie die  Lifeline in staat moet stellen zijn identiteit te verifiëren. Later 
raakt hij ook nog in paniek en schiet de man dood die hem verborg. Hij gijzelt Natalie en ze 
verbergen zich in een molen. Er ontstaat discussie in het hoofdkwartier en ze besluiten hem uit 
de weg te ruimen. Natalie is ondertussen overtuigd geraakt van zijn eerlijkheid en weet de 
moord  nog  net  tegen  te  houden.  Later  blijkt  het  een  groot  misverstand  geweest  te  zijn.
In  het  café  krijgt  Monique  het  hard  te  verduren  wanneer  ze  ingesloten  wordt  door  een 
opgehitste groep burgers die haar uitmaken voor collaborateur.

Nr. 11: A Question of Loyalty

Bij de volgende piloot die aanklopt bij Lifeline gaat het mis. Hij wordt eerst goed opgevangen 
en belandt zelfs met Monique – die net ruzie had met Albert – in bed. Nadien blijkt echter dat 
hij een infiltrant is voor Brandt. Hij moet dus worden omgebracht. Albert zal het doen, maar 
omdat er niet veel volk voor de klus beschikbaar is, wordt het Monique die de Duiters naar hem 
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toe moet brengen.

Nr. 12: Hymn to Freedom

Ondanks het feit dat  Lifeline zich uitsluitend met vliegeniers bezighoudt en Yvette die regel 
streng  toepast,  kan  Curtis  haar  er  toch  van  overtuigen  een  uitzondering  te  maken.  Een 
belangrijke collaborateur wil over lopen en dit zou een enorme propagandastunt betekenen voor 
de geallieerde zaak. Ondertussen is Majoor Brandt er nogmaals in geslaagd om een van zijn 
mannen te laten infiltreren in  Lifeline.  De collaborateur wordt verraden en het plan mislukt
Yvette zelf weet nog net de Duitse infiltrant dood te schieten.

Nr. 13: Bait

De infiltratiepogingen houden niet op. Deze keer neemt Kessler het initiatief. Hij maakt daarbij 
heel slim gebruik van een aantal mensen van wie hij weet dat ze hun mond niet kunnen houden. 
Brandt komt in een moeilijk parket wanneer de infiltrant bij een beschermeling en tevens een 
oude vriendin van hem blijkt onder te duiken. Door dit toevallige feit en door het gebrek aan 
samenwerking tussen Brandt  en Kessler  is  Kesslers  operatie  afgelopen nog voor  Albert  en 
Curtis de piloot komen afhalen. Ondertussen maakt het café zich niet erg populair door een 
hakenkruisvlag uit te hangen. Maar ze hebben geen keus. De Duitsers willen Hitlers verjaardag 
vieren en de hele stad moet meedoen.

Nr. 14: Suspicions

Door opvallend gebruik te maken van zijn dekmantel bij zijn reis naar Frankrijk wordt Curtis 
door de Duitsers verdacht. Hij wordt tot twee keer toe meegenomen ter ondervraging. Hij komt 
hij er mee weg, maar het was op het nippertje. Zijn positie wordt onhoudbaar.

Nr. 15: Good Friday

Omdat Lifeline de vloed van neergeschoten bemanningen nauwelijks aankan en omdat het café 
opnieuw  verdacht  wordt  raakt  Yvette  haast  in  de  problemen.  De  oplossing  komt  van  een 
monnik,  die  toevallig  op  bezoek  is.  Hij  wil  de  piloot  waar  ze  geen  weg  mee  weten  wel 
onderbrengen in zijn klooster. Een van de broeders daar heeft het echter niet zo op dat plan 
begrepen en belt de Duitsers. Kessler komt en arresteert de piloot en de broeder. Helaas gaat het 
mis en beide heren laten het leven. Curtis, die verdacht wordt, heeft een schaduw gekregen. Er 
zit niets anders op dan de man te doden.

Deze aflevering zet in het bijzonder de kerk in het licht.

Nr. 16: Be the First Kid in Your Block to Rule the World

Er komt een razzia in Brussel. Gelukkig komen Yvette en Albert het te weten via een bevriende 
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rijkswachter.  Ze  zijn  erop  voorbereid,  op  één  punt  na.  Ze  weten  met  Curtis  geen  raad. 
Uiteindelijk vinden ze een uitweg. De Brit doet zich voor als chauffeur van een groepje jonge 
nazisympathisanten die toelating kregen om de stad te verlaten. Deze hebben hem pas door 
vlak  voor  Curtis  de  grens  met  Zwitserland  overschrijdt.  Dit  happy  end wordt  echter 
overschaduwd door de dood van Alberts vrouw.

1.3  Bron van het scenario
De producent Gerard Glaister was zelf piloot bij de RAF gedurende de Tweede Wereldoorlog. 
Het technisch advies kwam van Group-Captain William S. Randall, die tijdens de oorlog een 
soortgelijke rol vervulde als het karakter Curtis. Bovenop deze persoonlijke kennis van enkele 
makers is er ook nog sprake van gedegen research.56 Onlangs is er een goed boek verschenen – 
geschreven door een fan – dat de hele serie in detail bespreekt, maar ik was helaas niet in staat 
om het op de kop te tikken.57 Desondanks kunnen we gemakkelijk vaststellen dat Secret Army 
gebaseerd is op de bestaande ontsnappingslijn 'Comète'.  Het belangrijkste element is het feit 
dat Lifeline net als Comète geleid werd door een vrouw, Andrée De Jongh, die onafhankelijk 
wou blijven.58

1.4  Beeldvorming

1.4.1  De serie als geheel

In het eerste seizoen van Secret Army wordt niet expliciet vermeld wanneer de gebeurtenissen 
zich  precies  afspelen.  Dat  is  alleszins  na  de  capitulatie  van  Frankrijk.
De eerste aflevering van het tweede seizoen vermeldt 'Operatie Torch'. Deze landing in Noord-
Afrika gebeurde in november 1942. Zodoende komt het eerste seizoen ruwweg overeen met de 
periode najaar 1940 tot najaar 1942. Dit is maar een deel van de oorlog. De gehele serie loopt 
verder tot kort na de Duitse capitulatie.

Geografisch gezien toont Secret Army een beeld van België en Frankrijk. Dit is echter enorm 
beperkt, daar de meeste scènes zich afspelen in Brussel. Daarnaast komen ook nog een station 
in Parijs, twee Franse dorpjes en enkele nietszeggende locaties op het platteland rond Brussel.

Lifeline is een ontsnappingslijn, speciaal gericht op geallieerde militairen. Tot drie keer toe 
wordt  dat  benadrukt.  Eerst  als  Curtis  enkele  Joden wil  helpen,  daarna  voor  een  Belgische 
collaborateur en tot slot wanneer er een oude dametje gered moet worden. Er worden geen 
sabotagedaden  gepleegd,  geen  inlichtingen  verzameld  of  doorgegeven,  geen  sluikbladen 
gedrukt, etc. Kortom, er komt geen enkele vorm van verzet aan bod in Secret Army, daar waar 
56 http://www.imdb.com/title/tt0075579/trivia
57 A. PRIESTNER,  The complete secret army. The unofficial and unauthorized guide to the classic TV series, 

Cambridge, 2008.
58 P. Louyet, België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4: het verzet, Kapellen, 1984, p. 75. Dit wordt bevestigd 

door ooggetuige George Watt in: G. WATT, Ontsnappingslijn Comète: een spectaculaire vlucht uit bezet  
België. Antwerpen, 1992, p. 122.
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de meeste andere films toch ook enkele bijkomstige verzetsactiviteiten zijdelings behandelen.

Het verhaal speelt zich hoofdzakelijk af in café 'le Candide', wat fungeert als het hoofdkwartier. 
De personen die daar – in functie van Lifeline – over de vloer komen zijn uiteraard slechts de 
leidinggevende  figuren.  Het  is  eigen  aan  een  ontsnappingslijn  dat  ze  talloze  medewerkers 
hebben, maar dat deze heel gedecentraliseerd – langs de lijn en aan de bron (waar piloten 
neerkomen) – opereren. Minder realistisch zijn de bezoeken van de Engelse vluchtelingen aan 
het hoofdkwartier.

Lisa – codenaam Yvette – is gebaseerd op Andrée De Jongh, de leidster van Comète. Lisa's 
groep  bestaat  uit  een  cafébaas,  diensters,  een  dokter,  een  bankdirecteur,  een  boer  en  een 
fietsenmaker.  Zelf  is  ze  verpleegster.  De echte  Comète had voornamelijk notabelen in  hun 
netwerk.  Dit  kan  geen  fout  genoemd  worden,  want  er  zullen  ook  mensen  van  de  lagere 
middenklasse tussen gezeten hebben. Toch is algemene beeld dat van  Lifeline wordt getoond 
enigszins verschoven ten opzichte van Comète.

Afbeelding  1.  Vergadering op het  hoofdkwartier  van Lifeline.  Vlnr:  Albert  Foiret  (Bernard  
Hepton), Natalie Chantrens (Juliet Hammond), Alain Muny (Ron Pember) en Lisa Colbert (Jan  
Francis).

Lisa weigert zich te laten bevelen door Londen, in de persoon van Curtis. Ze stelt zich heel 
onafhankelijk op. Dat goldt ook voor De Jongh. Lisa doet er trouwens goed aan om zelf de 
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touwtjes in handen te houden. Het vervalste geld en het artikel over een ontsnapping zijn maar 
twee staaltjes van onvoorzichtigheid vanuit Londen, die de mensen op het terrein in gevaar 
brengt.59

1.4.2  Detailbespreking

Inventiviteit

De weerstanders uit  Secret Army hebben voor de meeste problemen wel een oplossing klaar. 
Vaak zijn ze daarbij heel creatief. Dat gaat van heel kleine zaken, zoals de bewoonster van een 
onderduikadres die een set bestek in de soep gooit om te voorkomen dat de Duitsers zullen 
vragen naar de afwezige tafelgast. Ze kan het bord er niet bij gooien, maar uiteindelijk kan 
Brandt  toch  niet  op  tegen  de  sluwheid  van  de  zoon  die  het  bord  neerzet  voor  de  hond.
Albert lost een dilemma op door Curtis toch te telefoneren, maar met een volstrekt legitieme 
reden, zo zijn ze op de hoogte van de vrijlating van de Brit.

Als ze ergens niet mogen komen vinden de karakters steevast een handige manier om toch niet 
op te vallen of aangehouden te worden. Natalie en Jacques gaan picknicken in de buurt van de 
sluiswachter, Monique gaat op vakantie om te herstellen, Lisa en Albert gaan paardrijden. Het 
sterkst is toch de stunt van Curtis, die erin slaagt om als chauffeur door de wachtposten te 
komen en helemaal tot in Zwitserland te rijden om er de grens over te steken – en dat terwijl 
zijn passagiers naar St. Nazaire wilden.

Regels

Secret  Army heeft  veel  aandacht  voor  de  regels  van  de  verzetsgroep.  Er  wordt  vaak  over 
gediscussieerd, maar ze worden wel goed toegepast. Zo wordt er heel duidelijk gesteld waar het 
Lifeline om te doen is, namelijk het brengen van geallieerde militairen buiten bezet gebied. Niet 
zomaar buiten bezet  gebied,  maar  daar  waar  ze opnieuw kunnen worden ingezet  tegen de 
Duitsers.  Zwitserland is  bijgevolg niet  aanvaardbaar.  Joden en oude dametjes zijn evenmin 
aanvaardbaar. In de woorden van Yvette: "This is our way of fighting the Germans. Just come 
back  [to  fight],  it's  all  we  ask".  Er  wordt  een  uitzondering  gemaakt  voor  de  overlopende 
collaborateur.  De man is  belangrijk en bekend, en zijn daad kan door de propaganda goed 
worden  benut  in  de  strijd  tegen  de  Duitsers.  Andere  burgers  kunnen  niet  mee.  Zelfs  de 
verbrande Curtis zoekt een andere route. Er is echter nog een reden dat ze zich niet inlaten met 
andere vluchtelingen. Elke soort vluchteling kent zijn eigen specifieke aanpak. Bovendien is 
het in het algemeen gevaarlijk om te veel activiteiten door één groep te laten doen. De kans op 
ontdekking en de schade bij arrestatie vergroten zo alleen maar.

De  veiligheid  is  van  belang.  In  meerdere  afleveringen  wordt  uitgebreid  ingegaan  op  het 
systeem dat  wordt  gebruikt  om na  te  gaan  of  de  militair  wel  is  wie  hij  beweert  te  zijn.

59 Louyet, Op. cit., pp. 59-83.
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Als dat zo blijkt  worden ze ergens anders ondergebracht en krijgen ze burgerkleren en een 
reeks gedragscodes. Dit gaat van tips over hoe zich te gedragen buiten op straat tot het verbod 
ook maar één geluid te maken in de schuilplaats. Er wordt eveneens expliciet ingegaan op het 
feit  dat  ze  hun begeleiders  niet  in  gevaar  mogen brengen en dus altijd een zekere afstand 
moeten  bewaren.  Bij  een  discussie  in  aflevering  2  verdedigt  Curtis  zichzelf  als  voormalig 
instructeur  door  hun survivaltraining aan te  halen.  Yvette  reageert  fel:  "Trained? They  are 
children. They panic at the first sight of a german. And they treat the whole thing as a game." 
Hiermee wordt de realiteit van de bezetting sterk gecontrasteerd met het beeld dat men er in 
Londen van heeft. Dat verklaart ook de twee blunders van Londen (cf. supra) en Curtis' eigen 
problemen in het begin van de reeks.

Afbeelding 2. Alain Muny (Ron Pember) neemt contact op met Londen om de identiteit van een 
piloot te verifiëren.

Dekmantels en schijn

De dekmantel van Albert is z'n café. Het stelt hem in staat om veel mensen te ontmoeten zonder 
dat hun komen en gaan verdenkingen oproept. Zijn leveranciers zorgen voor extra contracten. 
Bovendien  gebruikt  Alain  dit  ook  wanneer  hij  met  een  krat  groenten  binnenstapt.
Er is nog een tweede dekmantel voor Albert, namelijk het feit dat hij zich voordoet als een 
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collaborateur. En hoewel hij eigenlijk geen keus heeft, vindt hij het toch een goed idee om een 
hakenkruisvlag  aan  de  gevel  te  hangen.  Geen  onnodige  aandacht  en  een  schijn  van 
Duitsgezindheid. Hij gaat nog een stapje verder door een onwillige vliegenier aan te geven aan 
een verrader die  zijn zaak in  de gaten houdt.  Op die manier is  hij  de Brit  kwijt,  is  hij  de 
verrader  kwijt  en  rapporteert  deze  mogelijks  nog  eens  zijn  medewerking.  In  de  laatste 
aflevering vraagt hij Monique vriendelijk te doen tegen de jongens, niet alleen omdat hij dan 
geen problemen krijgt, maar ook om er zijn voordeel mee te doen: Curtis helpen ontsnappen. 
Het zich voordoen als collaborateur eist natuurlijk ook z'n tol. Die zal waarschijnlijk vooral na 
de oorlog plaatsvinden. Het incident waarbij Monique wordt bedreigd door een groep burgers, 
en een deel van het café aan diggelen gaat, is een voorafschaduwing van die prijs.

Ook dokter Keldermans gaat heel vriendelijk om met de Duitsers die in zijn praktijk komen. Zo 
vermijdt  hij  onnodige  aandacht  en  wie  weet  kan  hij  er  nog  informatie  uit  bekomen.
Het beste onderdeel van Keldermans is echter wel dat hij een perfecte dekmantel voor Yvette 
vormt. Zij is officieel verpleegster op zijn praktijk, maar hij knijpt graag een oogje toe als ze er 
vaker niet dan wel is. De verpleegsterstatus geeft Yvette ook nog recht op een pas om na de 
avondklok nog op straat te zijn, wat ook goed meegenomen is bij haar bezigheden.

Afbeelding 3. Vlnr: Verpleegster Lisa 'Yvette' Colbert en dokter Pascal Keldermans (Valentine  
Dyall) laten een Duitse patiënt uit.
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De beste dekmantel is die van Curtis. Hij krijgt niet alleen een valse naam – Moreels – maar 
ook een heel leven met een appartement, een job, een salaris en een reden om veel te reizen. 
Dat deze dekmantel heel precies is opgezet blijkt wanneer de Duitsers er toch achter komen. 
Niemand in het bedrijf stelt vragen, hij moet slechts heel sporadisch wat werk leveren. In de 
boeken staan heel wat meer prestaties opgetekend dan Curtis zelf heeft gedaan. Het gaat zelfs 
zover dat zijn salaris (terugkerend) in de boeken is opgenomen tot voor de oorlog.

Relaties

Een vrij  uitzonderlijke invalshoek is  de tol  die  betaald wordt  op relationeel  vlak.  Dat  kan 
natuurlijk te maken hebben met het feit dat deze serie meer tijd ter beschikking heeft om die 
zaken uit te werken. Én met het feit dat zulks meer drama met zich meebrengt.

Om te beginnen verzwijgen Gaston en Lisa hun verzetsactiviteiten tegen Louise Colbert. Zij 
begint uiteraard iets te vermoeden maar probeert dat eerst te negeren. Het helpt dat Gaston en 
Lisa haar nogal wat voorliegen. Uiteindelijk durft ze het toch uitspreken hoe zwaar het op haar 
weegt,  en hoeveel  angst  zij  doormaakt.  Het  is  dan ook bijzonder  tragisch dat  Gaston kort 
daarop het leven laat. En wel op zo'n manier dat zijn vrouw eerst nog een dag ongerust op hem 
wacht.

Curtis raakt al vrij snel verliefd op Yvette. Zij heeft ook gevoelens voor hem, maar dringt die 
volledig weg, en zegt dat ook. Met haar verantwoordelijkheden en het risico dat ze loopt kan ze 
zich geen relaties permitteren.

Ook Albert houdt zijn verzetswerk verborgen voor zijn vrouw. Maar hij verzwijgt zowat alles 
voor haar en zijn relaties zijn van een andere orde. Niettemin wordt toch duidelijk uitgebeeld 
hoe hij alles ontkent wanneer zij vraagt naar de stemmen die ze lang na sluitingstijd nog hoort, 
of wat de rantsoenbonnen in het kluisje te betekenen hebben.

De dood

Ondanks het feit dat deze serie helemaal niet spectaculair is, vallen er toch relatief veel doden. 
Het gaat mij in dit geval in het bijzonder over moord en zelfmoord. Want die blijken nogal tot 
de  verbeelding  van  de  makers  te  spreken.  Het  gaat  over  iets  meer  dan  de  helft  van  de 
afleveringen.

In aflevering twee is het al zover. Een gevangen piloot vreest dat hij alles wat hij weet zal 
verraden, eens hij wordt ondervraagd. Hij besluit zich dan maar van de trap te gooien. Wanneer 
hij het overleeft bediscussiëren de mensen van Lifeline of ze hem dan moeten vermoorden in 
het hospitaal. Gelukkig vinden ze toch nog een andere mogelijkheid.

Het gebeuren in aflevering vijf is strikt gezien geen moord, maar de morele implicaties zijn 
gelijkaardig. Albert geeft de Britse piloot aan. Die zal het wellicht overleven, maar die hoop 
heeft de Duitse deserteur niet, als de Brit zou spreken.
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De moeder van het jongetje dat de vliegenier helpt in aflevering zes dient ook uit de weg te 
worden geruimd. Dit keer is het niet iemand van de hoofdfiguren. Niettemin komt de moord – 
door aanrijding – toch uitgebreid in beeld.

In  aflevering  acht  gaat  Curtis  uitzoeken  waar  het  misgegaan  is.  Dat  blijkt  bij  de  Engelse 
schrijver te zijn. Die moet er dan ook maar aan geloven. Bij deze moord is het onduidelijk 
waarom dit nodig was. Het leed was immers al geleden en niemand was in gevaar. Curtis staat 
ook nog oog in oog met Monique, die hem verdenkt. Gelukkig is het bijgelegd voor een van 
beide z'n wapen gebruikte.

Als  Yvette  naar  St.  Lys  reist  in  aflevering  negen  heeft  ze  een  ontmoeting  met  een  lokale 
verzetsleider. Deze wordt net op dat moment gearresteerd. Hij doet een ontsnappingspoging 
zonder veel hoop op resultaat en wordt neergeschoten. Het wordt niet geëxpliciteerd, maar het 
lijkt  wel  sterk  op  zelfmoord.  Ook  Gaston  wordt  gearresteerd,  maar  in  zijn  geval  is  het 
duidelijker dat hij zich vrijwillig laat neerschieten.

In aflevering tien is er twijfel over de identiteit van een vliegenier. Er volgt een discussie over 
het voornemen om hem te doden. Iedereen is het ermee eens. De moord kan maar net vermeden 
worden op het punt dat de wapens al in aanslag zijn.

Afbeelding  4.  John Curtis  (Christopher  Neame) en  Monique  Duchamps  (Angela  Richards)  
staan tegenover elkaar met getrokken wapen.
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Extra drama is te vinden in aflevering elf, waar een infiltrant van kant moet worden gemaakt. 
Dat is gemakkelijker omdat het een Duitser is, maar dat gaat deze keer niet op voor Monique. 
Zij heeft namelijk gevoelens ontwikkeld voor de man.

In aflevering twaalf gaat er nog een infiltrant voor de bijl. Dit keer door de hand van Yvette 
zelf.

De schaduw van Curtis in aflevering vijftien moet er eveneens aan geloven, hoewel dit niet in 
beeld wordt gebracht.

De dood van Andrée, de vrouw van Albert, in de laatste aflevering heeft niet z'n oorzaak in de 
verzetsactiviteiten. Het lijkt op een ongeluk, maar door de manier van uitbeelden kan daar sterk 
aan getwijfeld worden.

1.5  Conclusie
Het  beeld  dat  de  serie  Secret  Army  ophangt  van  het  Belgische  verzet  is  nauwelijks 
problematisch. Ze leveren goed werk en alle partijen zijn tevreden. Niet in het minst omdat ze 
zich zo strikt aan de regels houden.

Bijzondere aandacht gaat naar de werking en de achtergrond van de groep. De regels worden 
uitgebreid  uiteengezet  en  nauwgezet  opgevolgd.  Het  gevaar  voor  de  groep  wordt  via  een 
omweg uitgebeeld door de voorzorgen die zij nemen en het belang dat ze eraan hechten.

Omdat het een serie is, is er meer ruimte voor het uitwerken van aspecten. Aan de ene kant 
levert dat een menselijker beeld op, door de gevolgen op persooonlijk vlak in de verf te zetten.
Ook  worden  bepaalde  praktische  aspecten  zoals  logistieke  werking  en  organisatie  van 
dekmantels uit de doeken gedaan. Dat beïnvloedt niet rechtstreeks de beeldvorming, maar een 
beter inzicht bevordert wel een genuanceerd beeld.

Twee elementen springen er nogal uit. Ten eerste is daar de inventiviteit. Dit is niet ongewoon 
voor een verzetsfilm, maar valt erg op door de vele nadruk die erop ligt. Ten tweede is daar het 
aspect van de dood. Zonder dat er uitgebreide morele discussies worden gevoerd wordt het 
geweten erg op de proef gesteld door de vele moorden die ze moeten plegen. De zelfmoorden 
wijzen dan weer op moed en zelfverloochening.
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2  Klein Londen, Klein Berlijn60

De serie 'Klein Londen, Klein Berlijn' uit 1988 is uitvoerig en tot in de details besproken in de 
uitstekende  thesis  van  Ruth  Roesbeke.  Een  korte  samenvatting  van  de  conclusies  met 
betrekking tot beeldvorming kan hier volstaan.

Wel moet worden opgemerkt dat Roesbeke zich niet enkel op het verzet toespitst, maar ook op 
de beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de die van de collaboratie.

De  verzetslui  uit  de  serie  beperken  zich  hoofzakelijk  toch  inlichtingenwerk.  Daarnaast 
verzamelen  ze  ook  enkele  wapens,  maar  ze  plegen  toch  geen  gewapend  verzet.
Roesbeke merkt op dat dit beeld uit de serie in belangrijke mate afwijkt van de het beeld dat in 
België bestaat over het verzet. Naast inlichtingenwerk en gewapend verzet is er ook sprake van 
burgerlijk verzet.

Een tweede negatief aspect uit het algemene beeld van het verzet komt wel duidelijk naar voor 
in de serie. Het gaat om de zogenaamde 'septemberweerstanders'. Deze mensen die zich pas 
kort voor of na de bevrijding van België bij een verzetsgroep hebben aangesloten zetten heel 
wat kwaad bloed bij de bevolking door hun infame optreden bij de repressie. De serie slaagt er 
wel in om dat beeld te nuanceren door het verschil aan te tonen met de 'echte weerstander'.

Bijzondere aandacht gaat naar de motivatie van de verzetsmensen. De auteur onderscheidt er 
drie: praktische overwegingen, drang naar veranderingen en altruïsme.

De serie beoogt een hoge mate van realisme en geeft ook blijk van een zekere nuancering.

60 R. ROESBEKE,  Geschiedenis en verbeelding: een bijdrage tot het onderzoek naar de visualisering van de 
Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen aan de hand van de fictie-serie 'Klein Londen, Klein Berlijn' (1988), Gent 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling UG), 2008.
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3  Gaston's War

3.1  Gegevens61

Titel: Gaston's War.
A story of courage and betrayal.

Jaar: 1997 (film)
2005 (DVD) = bestudeerde versie

Land: België, Nederland en Denemarken

Regisseur: Robbe De Hert

Scenarist: Allan Mayer (boek: Gaston's war62)
Fernand Auwera
Luc W.L. Janssen

Producent: Tarsicius Vanhuysse
Antonio Saura
Peter Aalbæk Jensen

Productie: CinéTé
Era Films
Zentropa Entertainments

Cast: Werner De Smedt (Gaston Vandermeerssche)
Filip Peeters (commandant von Häuser)
Clive Swift (general James)
Sabrina Leurquin (Violette)
e.a.

Duur: 120 minuten

Taal: Nederlands, Duits, Engels en Spaans
Nederlands ondertiteld

Waardering: IMDB: 6,3/10 (184 stemmen)
De film leverde Robbe De Hert een ster op in de Gentse Walk of Fame in
de Decascoop.63

Nominatie Joseph Plateau prijs: beste actrice (Sabrina Leurquin)
beste regisseur (Robbe De Hert)

61 http://www.imdb.com/title/tt0129114/
62 A. MAYER, Gastons war. The true story of a hero of the resistance in World War II, California, 1988.
63 "Robbe de Hert krijgt ster voor Gaston's War", Gazet van Antwerpen, 21 mei 1997, p. 29.
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3.2  Verhaal
De film begint met een kaart, gestileerd als in een oude oorlogsdocumentaire, waarop we zien 
hoe de Duitsers  Europa veroveren.  Vervolgens  krijgen we beelden voorgeschoteld  van een 
reeks B-17 vliegende forten. De commentaarstem vertelt over Churchill die een tweede front 
wil  openen  en  hoe  hij  daarbij  beroep  doet  op  zijn  geheime  leger.  Wanneer  een  van  de 
bommenwerpers wordt getroffen door afweergeschut zien we beelden van het binnenwerk dat 
in brand staat en de bemanning die zich opmaakt om eruit te springen. Geleidelijk gaat de film 
over in kleur. We zien enkele parachutisten springen en even later staan we op de grond, samen 
met Doug en Harry.

In de volgende scène krijgt Gaston de opdracht van zijn chef om deze piloten, samen met vier 
Joden  naar  bevrijd  gebied  te  escorteren.  Hij  vindt  het  echter  te  gevaarlijk  met  zoveel  en 
bovendien gebruiken ze al te lang dezelfde route. Niettemin haalt hij, samen met Veronique, 
deze piloten op bij een boer in Ronse. We schrijven 1942. Ze leggen de vier mannen uit hoe 
zich te gedragen en tonen op een kaart hoe de reis zal verlopen. Hun dekmantel zal zijn dat ze 
naar een begrafenis moeten en wanneer ze worden aangesproken zullen de Engelsen zich als 
doofstom voordoen. Gaston, die zich met de naam Raymond had voorgesteld, wordt echter per 
ongeluk door Veronique bij zijn echte naam genoemd.

Op het station stappen ze zonder problemen op de trein. Als Gaston echter ziet hoe een man 
door twee Gestapoleden wordt lastiggevallen komt hij tussenbeide. Hij vertaalt hun gesprek en 
weet de Duitsers te sussen, de man mag gaan. Op de trein gaan ze apart zitten. De piloten 
blijven samen, fluisteren in het Engels en roken Britse sigaretten. Een Rexist komt een praatje 
slaan  met  Gaston  die  tracht  de  man  het  zwijgen  op  te  leggen  door  hun  dekmantel  –  de 
begrafenis – ter sprake te brengen. Nog voor Veronique de Britse sigaretten weet af te pakken 
en te verbergen bieden Doug en Harry de collaborateur een aan. Gelukkig heeft hij het niet 
gemerkt. In het station van Chalon-sur-Saône, op de demarcatielijn, proberen een moeder en 
haar twee dochtertjes ongezien de trein op te komen. Gaston beseft dat dit mis zal gaan, grijpt 
in en verbergt hen in de locomotief.

Wanneer hij en Veronique met hun groepje – negen mensen ondertussen – aankomen in het 
Franse plaatsje Osséja – vlak bij de Pyreneeën – wacht hen een warm welkom. Pépé, de vader 
van Veronique, maakt een heerlijke maaltijd klaar, opgediend op een gezellig terras met een 
aangename wijn erbij. Er volgen een aantal gesprekken. Zo is Pépé op de hoogte van een aantal 
arrestaties binnen de groep Zéro en vindt hij dat Gaston teveel risico's neemt. Veronique beaamt 
dat,  maar  "zo  is  Gaston  nu  eenmaal".  Beide  piloten  uiten  hun  bewondering  voor  Gaston, 
hoewel ze hem tegelijk gek verklaren. Tot slot vermeldt Gaston dat hij naar Engeland wil, om 
wat 'echt werk' te ondernemen.

Ondertussen zien we een bijeenkomst in Londen, waarop heel wat hoge officieren aanwezig 
zijn.  Generaal  James legt  hen de oorlogssituatie  uit  en vertelt  dat  ze de landing in  Europa 
voorbereiden. Hij spreekt over "een leger van leugens, een rookgordijn van desinformatie", dat 
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hen daarbij  moet helpen.  Ze concluderen dat ze een sterk verzet  nodig hebben,  dat  niet  is 
geïnfiltreerd.  "Zoals  in  Holland"  wordt  nog  schamper  opgemerkt.  Majoor  Desmet  van  de 
Belgische Veiligheidsdienst waarschuwt hen echter dat het Belgische verzet niet meer taken 
aankan dan het nu al heeft. Er wordt geen oplossing gevonden, maar de druk op Desmet is 
duidelijk.

Wanneer Veronique de vluchtelingen en Gaston afzet aan de voet van de Pyreneeën kan de 
oversteek beginnen. Maar dat gaat niet zonder problemen. Ze hebben geen gids, hoewel Gaston 
meent dat hij het zelf wel aan kan. De vluchtelingen hebben te veel bagage en slechte schoenen. 
Bovendien zien we dat de groep wordt bespied door drie individuen. Niettemin trekken ze vol 
goede  moed  de  bergen  in,  achtervolgd  door  de  drie  geheimzinnige  mannen  die  gewapend 
blijken te zijn. De oudste onder de vluchtelingen krijgt het na een tijdje te lastig en net wanneer 
ze stoppen komen de drie Spanjaarden tevoorschijn en houden hen onder schot. Hierna beroven 
ze de vluchtelingen van hun kostbaarheden, waarop een  schermutseling  volgt die leidt tot de 
dood van de oude man. Gaston schiet een Spanjaard neer en jaagt de rest weg. Uiteindelijk 
bereiken ze het Spaanse havenstadje Rosas, waar hij de vluchtelingen op een vissersboot naar 
Gibraltar zet. Het afscheid is roerend.

Gaston wordt in de haven bespied door twee kerels in lange leren jassen en met een zwarte 
hoed. Wanneer hij aankomt in Barcelona zijn de ook deze heren van de partij. De ene is te 
herkennen aan een groot litteken in het gezicht. Gaston stapt het consulaat binnen en geeft een 
pak documenten af. Hij benadrukt dat hij aangenomen is als koerier, en niet om mensen te 
smokkelen. Hij verwacht iets (geld, documenten of een opdracht) terug, maar krijgt niks omdat 
hij gevolgd wordt. Door de vele arrestaties is het net niet meer te vertrouwen. Gefrustreerd 
merkt Gaston op dat hij dan in Spanje zal blijven of naar Londen vertrekt. De mensen van het 
consulaat sussen hem met de belofte "te kijken wat men kan doen". Bij het verlaten van het 
gebouw schudt hij met een listig trucje zijn achtervolgers af.64

Wanneer Gaston is vertrokken, telefoneert zijn contactman in het consulaat naar Londen en 
heeft een gesprek met Desmet. Over Gaston. Nadien bevinden we ons in een soort 'war room', 
met in het midden een grote tafel  met  daarop een verlichte kaart  van Europa.  Vrouwelijke 
militairen verschuiven bordjes en symbolen. Er wordt over een dropping gesproken, iemand 
verschuift een houten vliegtuigje op de kaart en het volgende moment krijgen we beelden te 
zien van twee parachutisten boven Nederland. Ze worden opgevangen door een Nederlander 
die tot hun verbazing om enkele geheime contactafspraken vraagt. Ze geven die informatie en 
daarop onthult de man dat hij voor de Duitsers werkt.

Gaston ontmoet Veronique terug, in een bar ergens in het zuiden van Frankrijk. Hij is niet in z'n 
sas en wanneer zij met zijn belachelijke vermomming lacht wordt het er niet beter op. Aan een 
tafeltje  verderop  zit  een  stel  Duitse  officieren,  waarvan  er  een  opvalt  door  zijn  arrogante 

64 Fait divers: deze scène is opgenomen in de hal van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en 
Hedendaagse Maatschappij (SOMA).
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houding. Gaston en Veronique schenken er geen aandacht aan. Ze ontmoeten een informant die 
laat weten dat er weer twee verzetsleden zijn opgepakt: "Als ze klikken, gaan we eraan. Het  
gaat fout". Hij overhandigt ook nog een stel valse documenten. Voor hij weer verdwijnt wordt 
het drietal gefotografeerd. Dat is niet abnormaal voor een bar, maar Veronique kent de man 
niet.  Een shot van de Duitse officier  doet vermoeden dat hij  er  meer van weet.  Gaston en 
Veronique praten verder.  Hij  vertelt  haar  dat  hij  naar  Londen wil  om uit  te  zoeken wat  er 
misgaat. Zij wil echter niet mee, hoewel ze hem heel graag mag. Vlak voor het einde van de 
scène zien we nog een flits, waarschijnlijk afkomstig van de fotograaf...

Vervolgens droppen de Engelsen opnieuw twee parachutisten,  waaronder één vrouw, boven 
Nederland. De SS en SD staan hen op te wachten. Later zien we hoe het duo wordt gemarteld 
om  een  antwoord  te  krijgen  op  de  vraag  wanneer  de  invasie  zal  plaatsvinden.
In Londen wordt er ondertussen een feestje georganiseerd voor een aantal ontsnapte piloten. 
Daar raakt majoor Smith, van de Britse geheime dienst, in gesprek met de Nederlander Somers. 
Hij vertrouwt hen niet omdat er alweer niets is vernomen van de laatste missie. Net op dat 
moment komt Nicky, Smiths secretaresse, binnen met het bewuste bericht. De security check 
ontbreekt echter. Generaal James neemt Smith apart en vertelt hoe de Nederlandse koningin 
vraagt  om het  Belgische  verzet  te  contacteren.  Het  gesprek  neemt  vervolgens  een  andere 
wending, en ze praten wat over golf en assistentes. Op de achtergrond horen we Doug en Harry 
tegen majoor Desmet spreken over Gaston. Ze zijn bijzonder lovend. En precies daarna vraagt 
Smith aan diezelfde Desmet om een lijst met goede verzetsleden uit België, ten behoeve van 
Holland. Nicky staat aandachtig te luisteren. Het feestje is gauw gedaan wanneer het luchtalarm 
klinkt. Iedereen verlaat rustig de zaal.

Later krijgt Desmet van majoor Smith het bevel om in Nederland een net op te zetten vanuit 
België. Gaston komt hierbij ter sprake. Hoewel Desmet lovend is, heeft Smith z'n twijfels, daar 
volgens  hem Gaston  al  'verbrand'  is.  Helaas  zijn  Nederlandstalige  Belgische  agenten  dun 
gezaaid, dus er is geen andere keus.

Vervolgens krijgt de kijker opnieuw Gaston te zien, die – volgens het originele plan – op weg is 
naar  Brussel.  In  Parijs  weet  hij  de  man  met  het  litteken  af  te  schudden  in  de  metro. 
Aangekomen in Brussel stapt hij meteen naar de 'Bank van Brussel', waar hij Hanchez, zijn 
chef ontmoet. Hij doet z'n beklag. Hachez heeft echter een nieuwe baan voor hem, namelijk het 
opzetten van het voornoemde nieuwe net, waarin hij gesteund zal worden door Londen. Dit net 
mag  geen  sabotageacties  uitvoeren,  maar  moet  zich  beperken  tot  het  verstrekken  van 
inlichtingen en het leggen van contacten. Gaston krijgt een nieuwe schuilnaam: 'Rinus'. Hij is 
zeer  sceptisch,  maar  stort  zich toch  op zijn  taak.  Hij  ontmoet  Miep Visser  en Cohen,  zijn 
Nederlandse  medewerkers,  in  hun  nieuwe  hoofdkwartier  in  de  projectiekamer  van  een 
Brusselse bioscoop. Deze medewerkers zijn aanvankelijk argwanend over het concept van het 
net en tevens over hun leider, die ze wat jong vinden. Maar Gaston laat hen weten dat niemand 
een andere keuze heeft en zet uiteen hoe ze zullen tewerk gaan.
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Harry, een van de piloten, stapt naar het kantoor van majoor Smith. Hij komt blijkbaar niet voor 
de majoor zelf, maar voor zijn assistente Nicky. Voor ze samen vertrekken levert Nicky eerst 
nog het laatste  bericht  uit  Nederland af.  Ook deze boodschap blijkt  geen  security check te 
hebben. Smith lijkt het te negeren. Ze herhaalt het met nadruk, legt het hem zelfs uit, maar hij 
wil niet luisteren en stuurt haar kwaad weg. Het kersverse paartje trekt vervolgens naar een bar 
waar – aan het gezang te horen – een stel Nederlandse militairen is neergestreken. Twee onder 
hen blijken de volgende dag te worden gedropt, in dienst van de majoor die ze "Smith of the  
dirty  tricks  department" noemen.  Harry  merkt  op  dat  blijkbaar  talloze  geheimen  worden 
rondgebazuind  en  voegt  toe  dat  hij  ook in  het  kantoor  overal  vertrouwelijke  papieren  zag 
rondslingeren.

Niet onverwacht worden beide agenten de dag nadien opgewacht door de Duitsers. We zien hoe 
ze worden 'omgedraaid' en zichtbaar blij zijn dat ze tenminste nog hun security check hebben. 
Vervolgens  ontmoeten  de  Duitse  officieren  –  waaronder  Schreieder  –  de  verrader  Van der 
Waals in  een badhuis.  Van der  Waals denkt  dat  het  allemaal  te  gemakkelijk  gaat,  maar  de 
Duitsers antwoorden dat ze gewoon bijzonder goed zijn in hun job. Ze dragen hem vervolgens 
op om in het nieuwe net te infiltreren, hoewel hij denkt dat zoiets niet gemakkelijk zal zijn.

Dat nieuwe net draait ondertussen op volle toeren. We zien hoe er op hun hoofdkwartier een 
massa papier wordt bezorgd, dat allemaal naar Londen moet. Chef Hachez komt op bezoek met 
Violette,  een nieuwe medewerkster.65 Hij  krijgt  meteen  een  hele  waslijst  klachten  over  het 
uitblijven van de beloofde steun van Londen.

Ondertussen sluit het net zich rond de groep. De Duitse officier uit de bar - die commandant 
Häuser blijkt te heten – komt op bezoek bij Veronique en Pépé. Hij is uitermate hooghartig en 
arrogant. Hij toont de foto's die in de bar zijn genomen, maar krijgt geen informatie. Bijzonder 
zeker van het feit dat hij die op termijn nog wel zal krijgen laat hij beiden ongerust achter.

In Londen zijn Nicky en Harry er evenmin gerust op. Harry is van oordeel dat Gaston al lang in 
Londen zou moeten zijn en Nicky doet haar verhaal over Smith die  security checks  negeert, 
geheimzinnig doet en haar afbekt. De sfeer wordt dramatischer wanneer er bommen vallen en 
het licht in de kelder uitgaat. Terwijl iemand achter hen "we 'll meet again" begint te zingen 
vertelt ze hem dat ze zwanger is. Als het een jongen is zullen ze hem Gaston noemen.

In  Nederland  zien  we  ondertussen  hoe  een  groep  verzetsleden  een  spoorweg  met  trein 
opblazen. De Duitsers geven er Van der Waals van langs. Hij wijst op zijn beurt het tweede net 
als schuldige aan en wordt nogmaals bevolen te infiltreren. In Brussel is Gaston ook niet te 
spreken over de actie.  Sabotage was hun verboden om geen onnodige aandacht te trekken. 
Gaston wist immers van Miep dat alle andere sabotagedaden geënsceneerd worden door de 
Duitsers zelf. Helaas kan hij niet rekenen op bijval van zijn ploeg die – in de persoon van 
65 De figuur van Violette Castiaux heeft ondanks deze formele introductie geen rol van belang in de film. Zelfs 

niet wanneer ze onaangekondigd Gaston's verpleegster blijkt te zijn. Een en ander wordt duidelijk wanneer 
blijkt  dat  de echte Gaston Vandermeerssche na de oorlog met  de echte Violette  Castiaux is  getrouwd.  H. 
EYNIKEL, Over Gaston's Oorlog, Leuven, 1997, p.154.
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Cohen – klaagt over het gebrek aan steun. Ernstiger zijn echter de twijfels die Cohen heeft over 
de identiteit van hun echte opdrachtgevers. Gaston beseft dit en gaat vervolgens zelf –  tegen de 
regels in – naar Nederland om de zaak uit te zoeken. Cohen gaat mee maar wordt tijdens maken 
van foto's van de kustverdediging door Van der Waals gevat.

De voortdurende vragen om steun en uitleg en het onderzoek dat Gaston zelf gaat uitvoeren 
hebben toch een uitwerking in Londen. Majoor Smith is het beu. De "Belgian friends"  van 
generaal James "become a real pain in the ass." Ze sturen zijn plannen in Holland in de war: 
"ondanks onze tegenwerking ontdekken ze steeds meer." Het is blijkbaar geen mooi spel waarin 
Gaston  en  z'n  groep  betrokken.  Generaal  James  suggereert  Somers  van  de  Nederlandse 
geheime dienst  in  te  lichten.  Dit  gebeurt  en  niet  veel  later  wordt  het  hele  net  van Gaston 
opgerold. Hij krijgt daarvan bericht terwijl hij in de Brusselse bioscoop een dutje doet. Enkele 
tellen later moet hij – samen met Violette – over het dak vluchten. Miep Visser en de uitbaters 
worden gevat.

Gaston laat Violette achter bij chef Hachez, maar krijgt zelf geen steun. Daarop besluit hij om 
via  Spanje  naar  Londen  te  reizen.  Beelden  van  arrestaties  en  ondervragingen  worden 
afgewisseld met  Gaston aan boord van een locomotief,  op weg naar  het  zuiden.  In Osséja 
aangekomen gaat hij langs bij Veronique. Hoewel het niet veilig is brengen ze samen de nacht 
door, om de volgende morgen in de handen van commandant Häuser te vallen. Beiden worden 
ondervraagd  en  gemarteld.  Häuser  is  een  echte  bruut.  Gelukkig  wordt  hij  van  het  ergste 
weerhouden omdat Schreieder vanuit Nederland belt dat hij Gaston nodig heeft om het hele 
netwerk WIM bloot te leggen.

De  landing  komt  onverwachts  voor  de  Duitsers.  Heel  Europa  wordt  bevrijd  en  de  vrede 
getekend.  We zien  dat  aan  de  hand van archiefbeelden.  Dan wordt  ook Gaston  uit  de  cel 
gehaald. Hij is er slecht aan toe.

In Londen wordt ijverig opgeruimd bij de geheime dienst. Letterlijk en figuurlijk. Zo laat Smith 
Nicky de Belgen vertellen dat ze geen Gaston kennen. Zij stelt zich ernstige vragen. Tevens 
ontdekt ze dat alle inlichtingen die door WIM zijn verstuurd nog ongeopend in het archief 
liggen. Harry belt naar België om Gaston te informeren, maar door toeval kan hij hem niet 
bereiken. Een gemiste kans.

Ook de Belgische staatsveiligheid kan Gaston niet helpen omdat ze geen informatie hebben. Hij 
krijgt wel een lintje, de rang van kapitein en een auto met chauffeur. De uitgeputte Gaston 
bedankt wrang. Daarop bezoekt hij de overlevenden, maar enkel medewerker Louis is nog over. 
Wanneer hij  naar Hachez stapt  passeert  de gestapoman met  het litteken.  Gaston heeft  hem 
echter niet gezien. Chef Hachez lost niets en vertelt in plaats daarvan dat hij werd bedreigd. 
Dan gaat Gaston maar met een andere overlevende praten: de Duitser Schreieder die in Brussel 
gevangen zit. Hij had kennelijk het bevel gekregen om Gaston vanuit Berlijn terecht te stellen, 
maar heeft dat nagelaten: "Alleen fanatici dachten dat de oorlog nog gewonnen kon worden." 
Maar  waar  Gaston echt  versteld  van staat  is  dat  Schreieder  vanuit  Londen het  hele  WIM-
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netwerk op een presenteerblaadje heeft aangeboden gekregen.

Vervolgens zien we hoe Nicky 's nachts inbreekt in haar eigen kantoor te Londen om er de 
archieven te doorzoeken. Net wanneer ze iets interessants heeft gevonden hoort ze beweging. 
Niet  veel  later  staat  het  gebouw in lichterlaaie  en wordt  zijzelf  ernstig  gewond afgevoerd.
Ondertussen zit Gaston in Zuid-Frankrijk, alwaar Veronique levend is teruggevonden. Helaas 
sterft ze voor hij haar ziet.

De film eindigt met een aantal vragen over het nut van de hele zaak. Antwoorden blijven echter 
uit.  De  melding  dat  heel  wat  archieven  inderdaad  verloren  zijn  gegaan  in  de  brand 
gecombineerd met het feit dat wat overblijft geheim blijft tot 2042, zorgen ervoor dat er ons 
slechts weinig hoop op verhelderende antwoorden rest. Tot slot worden nog enkele feiten uit 
Gastons verdere levensloop vermeld.

3.3  Bron van het verhaal
De film eindigt met enkele vermeldingen die achteraf gezien toch vrij merkwaardig zijn.

Allereerst verschijnt in de generiek historica dr. Hilde Eynikel als historisch adviseur van de 
film.  Vervolgens  zien  we de  vermelding  dat  haar  research  voor  de film in  boekformaat  is 
uitgegeven, waarbij het ISBN nummer ter bevestiging wordt meegegeven.

Daarnaast  worden  onder  andere  de  volgende  personen  bijzonder  bedankt:  Gaston 
Vandermeerssche, Louis De Schepper (WIM-group), William Ugeux (Group ZERO).  Ook het 
Studie-  en  Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse  Maatschappij  (SOMA) krijgt  een 
vermelding in deze rubriek.

Uiteindelijk verschijnt er nog de volgende tekst:

"This  film  is  a  fictional  story,  based  on  documentary  evidence,  testimonies,  and  the  
biography 'Gaston's War' by Allan Mayer. Due to a different view on the facts and the  
structure of the film, the original screenplay by Gaston Vandermeerssche and Luc W.L.  
Janssen was freely adapted by Fernand Auwera and Robbe De Hert."

Gaston  Vandermeerssche  heeft  in  april  1997  pogingen  ondernomen  om de  publicatie  van 
Eynikels boek tegen te houden en de film zelf uit de zalen te houden. Hij noemt de inhoud van 
het boek lasterlijk en onjuist. Tegen de film had hij minder concreet in te brengen, aangezien 
het productiehuis de volledige adaptatierechten had gekocht. Het boek is toch verschenen op 19 
april, terwijl de film volgde op het einde van de maand.66

Vandermeerssche zelf heeft nooit gesproken over Brits verraad. De complottheorie (cf. Infra) is 
van  regisseur  De Hert  afkomstig.  Maar  hij  beweert  wel  zelf  bewijzen  te  hebben over  het 
triplecrossgame (cf. infra). Hij noemt het echter een strategie, en geen verraad. Hoewel hij een 

66 "Echte 'Gaston' wil film en boek Gaston's War uit circulatie houden", Gazet van Antwerpen, 2 april 1997, p. 30.
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tiental  eerste  scriptversies  heeft  goedgekeurd  werden  zijn  opmerkingen  over  de  latere 
definitieve versie volledig genegeerd. Hij noemt veertig scènes die niet op waarheid zouden 
berusten.67

De Hert  spreekt  dat  enigszins  tegen.  De opmerkingen van Vandermeerssche zouden vooral 
details betreffen. En dan nog maakt het voor hem niet uit aangezien hij de volledige rechten 
bezit. Hij begrijpt ook niet waarom Vandermeerssche zo'n ophef maakt: "hij komt als een held 
uit de film".68

Er is duidelijk een controverse. Aan de ene kant is er die van het historisch onderzoek. De film 
heeft  gebruik gemaakt van de ervaring van drie mensen die de gebeurtenissen van dichtbij 
hebben meegemaakt. William Ugeux is de voorganger van Albert Hachez aan het hoofd van 
Zéro.69 Het SOMA is de instelling bij uitstek voor informatie over vele aspecten van de Tweede 
Wereldoorlog in België. Daarnaast is er ook historica Hilde Eynikel die een studie maakte over 
Gaston Vandermeerssche tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze studie behandelt ook zaken 
waar Vandermeerssche niet rechtstreeks bij betrokken was, maar die toch van belang zijn voor 
een  compleet  beeld  van  de  beschreven  feiten.  Eynikel  heeft  haar  werk  zeer  goed 
gedocumenteerd en er is geen reden om aan te nemen dat haar versie niet het dichtst bij de 
feiten zou liggen. Aan de andere kant is er de versie van Vandermeerssche zelf, opgetekend 
door Allan Mayer.

Vandermeerssche is van oordeel dat  het  uiteindelijke filmscript  talloze afwijkingen vertoont 
van zijn versie. De vergelijking van Eynikels boek met de film levert eveneens zo'n conclusie 
op. Ook het werk van Eynikel zelf laat volgens Vandermeerssche te wensen over. Het lijkt er 
dus  sterk op dat  het  script  aanvankelijk  ergens  tussenin  beland was,  maar  dat  De Hert  en 
Auwera op een bepaald punt zaken zijn gaan verzinnen die volgens hen de film ten goede 
zouden komen. 

Tot slot dient nog opgemerkt dat Eynikel, die haar boek 'Over Gastons oorlog' heeft getiteld, 
het uitsluitend had over de versie van Allan Mayer. Ze rept met geen woord over de film. De 
illustraties in het boek komen dan wel weer uit die film.

3.4  Beeldvorming

3.4.1  De film als geheel

De wereld van Gaston

Door te kiezen voor het verhaal van Gaston Vandermeerssche als onderwerp van de film, is er 
ook een keuze gemaakt voor diens wereld van verzet. Die wereld omvat geografisch gezien 

67 Interview met  Gaston Vandermeerssche:  Gaston Vandermeersche over  zijn  oorlog tegen Robbe De Hert  - 
"Verraden door een landgenoot", Het Belang van Limburg, 9 april 1997, p. 29.

68 "Producent 'Gastons Oorlog' slaat terug",Het Belang van Limburg, 15 april 1997, p. 29.
69 EYNIKEL, op. cit., p. 173.

-43-



België met het netwerk Zéro, een route door Frankrijk tot Spanje – eveneens met het netwerk 
Zéro – en geheel Nederland als werkterrein van de groep WIM. Daar voegen de filmmakers 
voor  de  duidelijkheid  van  hun  betoog  nog  eens  Nederland  aan  toe,  door  verwante 
ontwikkelingen met SOE-agenten uit te beelden.

In de tijd beslaat Gastons wereld van verzet een periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 194370 De 
makers van de film hebben hier besloten om pas te beginnen vanaf halverwege 1942. Dit omdat 
de echte Gaston z'n eerste verzetsactiviteiten minder spectaculair zijn71 en ook veel wachten 
inhouden. Bovendien is zo'n in medias res-begin een veel gebruikte methode om het publiek te 
betrekken in de film.72

Tot slot wordt Gaston Vandermeerssche geconfronteerd met een beperkt aantal vormen van 
verzet,  zijnde  een  ontsnappingslijn,  inlichtingenwerk  en  sluikpers.  Dit  laatste  wordt  niet 
expliciet getoond in de film. Wat wel wordt getoond is een daad van sabotage, hoewel hij daar 
niet rechtstreeks mee te maken had. Andere vormen van verzet komen in deze film niet aan 
bod.

Complottheorie

De voice-over in het begin van de film spreekt over Churchills geheime leger. En voegt daaraan 
toe: "This is the story of one of their members. A true story, of courage and betrayal."

'A story of courage and betrayal' is ook de ondertitel van de film. De toon is op die manier 
meteen gezet. We krijgen een ode aan een held. En niet zo maar een held. Een die verraden is. 
Door mensen die hij vertrouwt. Een held die er zo goed als alleen voor staat.

De makers van de film hebben het boek van Allan Mayer gekozen als basis voor het script. In 
het boek staan grote vraagtekens bij het hele gebeuren van het 'Englandspiel'. Dit laatste houdt 
in  dat  de  Duitse  Abwehr  de  operaties  van  de  Engelse  SOE volledig  geïnfiltreerd  had,  en 
zodoende naar believen valse informatie over het kanaal kon sturen. Maar er bestaat ook een 
these dat de Engelsen daarvan op de hoogte waren en op die manier zelf de Duitsers op het 
verkeerde been zetten, meer bepaald over de datum en plaats van de geallieerde invasie op het 
Europese vasteland (triplecrossgame).

Het is deze laatste these die wordt verdedigd in de film. Dit wordt echter niet expliciet vermeld, 
laat staan bewezen. Wel zijn er talloze impliciete verwijzingen. Aan Britse kant hebben we 
generaal  James  die  het  in  het  begin  van  de  film heeft  over  "een  leger  van  leugens,  een 
rookgordijn van desinformatie", met betrekking tot de invasie. Daarnaast is er majoor Smith, 
die overduidelijke signalen negeert en daar geen uitleg over geeft. De man wordt verder ook 
geheimzinnig en onsympathiek voorgesteld. Tot slot, voor de Britse kant, hebben we Harry en 
Nicky die  meermaals  opmerken  hoe  lek  de  beveiliging  is.  En wanneer  de  secretaresse  op 

70 De dag van z'n arrestatie. EYNIKEL, op. cit., p. 9.
71 EYNIKEL, op. cit., pp. 45-50.
72 D. BORDWELL en K. THOMPSON, Film Art: an introduction. New York, 1993, p. 64.
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onderzoek uitgaat, komt ze bijna om in een brand. Dat deze aangestoken is wordt geïnsinueerd 
met een geluid, haar verschrikte reactie, een shot van de deur en een gemeen kijkende Smith in 
de onmiddellijke nabijheid. 

Op het vasteland is er Van der Waals die vindt dat het veel te gemakkelijk gaat. Maar er is 
vooral  Gaston  die  vol  goede  moed  op  onderzoek  uitgaat,  maar  op  elk  punt  wordt 
tegengehouden. Hachez zegt bedreigd te zijn. En hijzelf wordt door de Staatsveiligheid op het 
hart gedrukt voorzichtig te zijn en geen vragen te stellen want "een ongeluk zit in een klein  
hoekje". Tot slot is er de opmerking van Schreieder, die het hele netwerk heeft opgerold dankzij 
een  bericht  vanuit  Londen.  Door verraad  is  het  net  opgedoekt  en  door  verraad  zit  Gaston 
gevangen. Vandaar de term betrayal in de ondertitel. Hoewel er heel wat Nederlanders in de 
film informatie verraden – al dan niet gedwongen – wordt daar niet veel aandacht aan besteed. 
Het verraad dat Gaston genekt heeft moet dan wel dat bericht zijn. Maar wie heeft dat bericht 
geschreven? De Engelse geheime dienst.

Dit  alles  vormt  de  boodschap  die  de  film  impliciet  uitdraagt,  maar  niet  aantoont.  Het  is 
welhaast een complottheorie. Vooral omdat de these tot op heden niet is bewezen.73

De ondertitel bevat ook 'true story'. Dit wordt weliswaar tegengesproken door de voice-over in 
de laatste minuten: "[...] we will never know the truth." maar de impressie van de hele film is 
sterk. Bij  het aflopen van de eindgeneriek – een moment waar vele kijkers al  lang hebben 
afgehaakt – wordt gezegd dat het een fictief verhaal is (cf. supra). Dit kan echter de indruk van 
een complot niet meer uitwissen.

De pionnen van Londen

De film start met een opmerking over het geheime leger van Churchill. Dat geeft meteen de 
indruk dat verzet een zaak is die wordt opgezet en geleid vanuit de Britse hoofdstad, ondanks 
het  feit  dat  het  zich  op  het  vasteland  bevindt.  Uiteraard  is  dat  een  grote  overdrijving.
Het Belgische verzet is ontstaan in België zelf tijdens de eerste oorlogsjaren en het duurde lang 
vooraleer er überhaupt contact was met Londen. Zelfs daarna was dat contact zodanig beperkt 
dat een groot deel van de organisatie in bezet gebied zelf moest gebeuren. Wel kwamen er steun 
en opdrachten vanuit Londen. De Special Operations Executive nam wel een aantal keren het 
initiatief tot de oprichting van een net – en ook de Belgische regering legde contacten uit eigen 
beweging – maar de groep Zéro is net zoals de meeste andere netten wel degelijk in België en 
door Belgen opgericht.74 

De indruk dat alles werd geleid vanuit Londen wordt nog versterkt door het beeld van de war 
room of het hoofdkwartier van de SOE. Een grote kaart van Europa beslaat de hele tafel en 
verschillende symbolen en bordjes zijn erover verspreid. Wat deze symbolen voorstellen is niet 

73 Historica Hilde Eynikel acht zo'n triplecrossgame wel mogelijk, maar niet bewezen. EYNIKEL, op. cit., pp. 
82-83.

74 LOUYET, op. cit., passim.
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duidelijk, behalve van één, namelijk een vliegtuig. Niettemin worden van tijd tot tijd enkele 
bordjes  verschoven  door  een  aantal  vrouwelijke  militairen.  Voor  een  eerder  statische 
oorlogvoering  met  verzetsgroepen  is  zo'n  werkwijze  weinig  praktisch,  en  dus  weinig 
waarschijnlijk. Het beeld past eerder in de meer dynamische luchtoorlog.

Deze voorstelling dient  twee doelen.  Zo stelt  het  in eerste  plaats  De Hert  in staat  om een 
overgang te maken naar een parachutering zonder daarbij een echt vliegtuig te moeten filmen. 
Er wordt een model verschoven op de kaart terwijl motorgeronk te horen is. Een inventieve 
oplossing voor een budgettair probleem. Ten tweede – en belangrijker – beeldt dit de notie uit 
dat het verzet, z'n leden en de personages uit de film in het bijzonder, slechts pionnen zijn op 
het grote bord van de oorlog. Als boodschap in de film kan dit tellen. De pion verkeert in een 
zekere  onmacht  omdat  hij  geen  controle  heeft  over  z'n  lot.  Dat  past  ook  goed  bij  de 
complottheorie.
Helemaal  onwaar  is  het  echter  niet.  De  Tweede  Wereldoorlog  werd  uitgevochten  op 
verschillende fronten en door miljoenen mensen. Geen enkel daarvan heeft op z'n eentje een 
verschil gemaakt. Anderzijds vormt elk van die pionnen wel een zelfstandig denkend mens. 
Bovendien zijn verzetsmensen allemaal  vrijwilligers die  in  meer  of  mindere mate zelf  hun 
acties  bepalen.  Daarom  is  het  beeld  van  pionnen  op  een  bord  niet  onjuist,  maar  wel 
ongenuanceerd. En dat bepaalt het totaalbeeld dat deze film biedt.

Afbeelding 5. Centraal in de War Room te Londen: de kaart.
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Het contrast met onbezet gebied

Een bekend principe om ergens de nadruk op te leggen in een film, is het werken met contrast75. 
Dat komt ook vaak voor in Gaston's War. Voor de mensen in bezet gebied is de oorlog een heel 
ernstige zaak. Het leven in Londen was ook geen lachertje, maar toch een mindere beproeving. 
In deze film wordt dat leven echter vrolijk en luchtig voorgesteld. Dit gebeurt op verschillende 
manieren. Zo vindt de eerste vergadering van geallieerde officieren plaats in een gezellig salon. 
Hun tweede bespreking gaat door op een receptie ter ere van de ontsnapte piloten. Wanneer op 
dat feestje het luchtalarm gaat, verlaat iedereen zonder haast of paniek de zaal.  Een andere 
ontmoeting  tussen  de  geallieerde  officieren  geschiedt  in  een  mooi  park,  waar  een  orkestje 
oefent voor een voorstelling. Daarnaast is er het personage van Generaal James die de hoogste 
geallieerde bevelhebber vormt in de film, maar meteen ook de minst ernstige is. Deze rol wordt 
gespeeld door Clive Swift, die kort voor Gaston's War nog de rol van 'Richard' vertolkte in de 
bekende Britse sitcom Keeping up appearances76. Dit aspect belet in grote mate om de figuur 
van  James  ernstig  te  nemen.  De  dingen  waar  hij  zich  meest  zorgen  over  lijkt  te  maken 
verbeteren  dit  niet.  Zo  praat  hij  over  golf  en  de  knappe  assistente  van  Smith  tijdens  een 
belangrijk gesprek. Bij een ontmoeting met deze laatste klaagt hij over het feit dat hij moet 
"werken op een mooie dag als deze" en stelt nadien voor dat Nicky - "het pittige ding" – best 
wel voor hem mag komen werken. Kortom: Generaal James moddert blijkbaar maar wat aan, 
terwijl Gaston zich uit de naad werkt voor de geallieerde zaak...

Afbeelding 6. Scène met Generaal James. (Vlnr: Generaal James (Clive Swift), majoor Smith  
(Peter Firth) en Nicky (Olivia Williams) op het feestje voor de teruggekeerde Britse piloten).

75 BORDWELL en THOMPSON, Op. cit., passim.
76 Deze serie uitgezonden tussen 1990 en 1995 op de BBCen  is in België bekend onder de titel 'Schone schijn'. 

http://www.imdb.com/title/tt0098837/
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Na de bevrijding stapt Gaston Vandermeerssche naar de bioscoop waar hij z'n hoofdkwartier 
had. Hij hoopt er een spoor naar de waarheid te vinden via de uitbater. Er is echter een nieuwe 
uitbater die vertelt  dat  de vorige is  omgekomen in Mauthausen.  Terwijl  Gaston dit  nieuws 
verwerkt en daarnaast zijn hoop op antwoorden ziet smelten voor de zon, vertelt de uitbater 
over de eerste film die ze zullen draaien: Laurel and Hardy.

Niet alleen valt  Brussel anno 1945 onder de term 'onbezet gebied',  de wederopbouw en de 
aanstaande heropening functioneren als een metafoor daarvoor. Terwijl Gaston, met z'n vragen 
en herinneringen nog in een metafoor van de bezetting vertoeft.

Verder is er ook nog de scène waarin Harry en Nicky in een metrostation schuilen voor een 
bombardement. In plaats van angst is er eerder sprake van een zekere gezelligheid. Dit effect 
wordt nog versterkt wanneer iemand een lied aanheft.

De evolutie van de oorlog

Gaston's War toont een zekere evolutie in de oorlog. In het begin komen er nog vrolijker scènes 
voor dan later, wanneer de oorlog zelf grimmiger wordt. Dit is vooral te zien aan de eerste 
tocht, waarbij ze – rustiek en in de zon – uit Ronse vertrekken. Na een mooie treinreis komen 
ze aan in een pittoresk Frans dorpje, waar ze in 'hotel Calvet'  een heerlijke maaltijd krijgen 
voorgeschoteld en nadien nog lang gezellig napraten. Wanneer ze de volgende dag in stralend 
weer door een prachtig gebergte trekken, lijkt het wel vakantie.

In de film raakt Gaston gevangen in een net dat zich langzaam rond hem sluit. Eerst raakt hij 
moeiteloos door controles en weet z'n schaduwen telkens af te schudden. Hij hoort van een 
groeiend aantal arrestaties, maar niet in z'n onmiddellijke buurt. Terug in België moet hij een 
nieuwe groep opzetten. De Britten hebben er echter plannen mee en bewijzen ondertussen dat 
ze de een na de andere agent opofferen. Vervolgens blijft Gaston zonder hun steun achter. In het 
zuiden komt commandant Häuser op bezoek,  terwijl  in het  noorden Schreieder en Van der 
Waals hun greep op het Nederlandse verzet verstevigen. De groep WIM wordt opgerold maar 
Gaston weet te ontsnappen. Hij staat er alleen voor en wanneer Duitse soldaten vlak voor zijn 
werkelijke arrestatie het huis omsingelen, sluit het net zich visueel rond hem.

Een belangrijk aspect van de Tweede Oorlog is de evoluties die plaatsvinden. Dit komt zelden 
in beeld. En hoewel die hier enigszins in beeld wordt gebracht, heeft dat wellicht toch te maken 
met de structuur van de mainstream film. Daarin wordt eerst het hoofdpersonage voorgesteld. 
Vervolgens wordt deze met enkele moeilijkheden geconfronteerd, die naar het einde toe ernstig 
vergroten en waarvan de uiteindelijke oplossing ook meteen het einde van de film betekent.77 

Dat is het stramien dat ook hier is toegepast.

77 VOS, op. cit., p. 65.
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3.4.2  Detailbespreking

Deze film begint met archiefbeelden en woorden toegeschreven aan Churchill.  Beide zaken 
dienen  twee  doelen.  Ten eerste  wordt  er  met  de  archiefbeelden  een  zekere  authenticiteit 
gegeven aan de film. En ten tweede worden de kijkers rechtstreeks de oorlog binnengeleid door 
middel  van  een  geleidelijke  overgang  van  zwart-wit  naar  kleur.  De  verbeelde  oorlog  is 
overigens niet de echte Tweede Wereldoorlog, maar de oorlog die ze kennen uit archiefbeelden. 
Dit is een kwestie van intertekstualiteit, een typische eigenschap van de film (cf. supra).

Afbeelding 7. De intro van de film, gestileerd als een documentaire.

Competent

Al  vanaf  het  begin  wordt  de  talenkennis  van  Gaston  geaccentueerd.  Zijn  moedertaal  is 
Nederlands,  maar  hij  spreekt  tevens  vloeiend  Frans.  Ook  Engels  en  Duits  vormen  geen 
probleem en zelfs het Spaans is hij machtig. Meteen is dat een opsomming van de vele talen die 
in de film worden gebruikt, wat het realisme alleszins ten goede komt.. Het kennen van al die 
talen levert Gaston veel voordeel op bij het uitvoeren van zijn taken. Zo kan hij rechtstreeks 
met zijn Franstalige chef communiceren en lukt het hem moeiteloos zich verstaanbaar te maken 
voor de piloten. Zijn kennis van het Nederlands blijkt zelfs het belangrijkste criterium bij zijn 
opdracht om WIM op poten te zetten. Dit blijkt uit het gesprek tussen majoor Desmet en Smith 
en de conversatie tussen Hachez en Gaston zelf. Hierbij noemt Desmet Gaston één van zijn 
beste mensen.

Niet alleen bij  zijn taken komt zijn talenkennis van pas, hij  redt er ook meermaals zijn en 
anderen hun hachje mee. Zo spreekt hij tijdens de eerste treinreis twee maal de Duitsers aan, 
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die hem en zijn kompanen verdacht vonden.

Verder weet Gaston alle opdrachten tot een goed einde te brengen. Bijna alle vluchtelingen 
krijgt hij veilig in de Spaanse haven en ook de documenten levert hij af op het consulaat in 
Barcelona. Dit alles gebeurt  zonder de hulp van een gids over de Pyreneeën, wat toch een 
bijzonder  gevaarlijke  tocht  is.  Wanneer  hij  op  het  einde  terug  in  Zuid-Frankrijk  is  zegt 
Veronique nog: "Er komen maar weinig mensen [door de bergen] sinds jij weg bent." Ook de 
dienst  WIM  die  Gaston  op  poten  zet  werkt  redelijk,  dit  ondanks  de  aanvankelijke 
tegenwerpingen van de Nederlanders, het gebrek aan materiaal, de tegenwerking van Londen 
en de infiltratiepogingen van de Duitsers. Getuige van deze efficiëntie zijn de stapels papier die 
hij verwerkt. Wanneer uiteindelijk het netwerk toch wordt opgerold – iets waar hij niks kan aan 
doen – is hij de enige die weet te ontkomen. Daarbij redt hij –  en passant – nog een andere 
medewerkster.  
De ontsnapping uit het hotel in Osséja loopt echter minder goed af. Ondanks het feit dat hij er 
nog in slaagt een twintigtal Duitse soldaten te slim af te zijn, wordt hij gevat door commandant 
Häuser, één van de belangrijkste 'slechteriken' van het verhaal. Maar Häuser is dan ook niet te 
onderschatten. Niet alleen was hij Gaston op het spoor gekomen aan de hand van slechts twee 
foto's, tevens is deze commandant de enige die hem breed glimlachend staat op te wachten, 
precies op de plaats waar Gaston drie daken verder naar beneden komt.

Afbeelding 8. Commandant Häuser (Filip Peeters) staat Gaston Vandermeerssche (Werner De 
Smedt) op te wachten.(vlnr.)
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Waaghals

Gaston  Vandermeerssche  is  zelden  bang.  Vooral  in  het  begin  van  de  film neemt  hij  grote 
risico's. Een goed voorbeeld is het moment waarbij hij samen met Veronique en de twee piloten 
op de trein stapt en nog even de tijd neemt om een man te helpen die in moeilijkheden is 
geraakt met een stel Duitsers. Dat hij daarmee de aandacht op zich vestigt – terwijl zijn groepje 
net gebaat is bij onopvallendheid – maakt niet uit. In het station van Chalon-sur-Saône doet hij 
daar nog een schepje bovenop door een Joodse vrouw en haar twee kinderen te helpen door de 
Rexist naast hem in te lichten en hem de goederenwagon aan te wijzen. Dat geeft Gaston een 
kort tijdsinterval om de Joden uit de wagon te halen voor de collaborateur er – vergezeld  van 
enkele Duitse soldaten – arriveert. Gaston is er van uitgegaan dat hij net tijd genoeg had, dat hij 
het drietal ongezien tot aan de locomotief kon brengen en dat ze daar veilig verborgen zouden 
worden.  In  Zuid-Frankrijk  zal  hij  zijn  vluchtelingen persoonlijk  gidsen  op de moeilijke en 
gevaarlijke tocht over de bergen. Ook bij het afschudden van zijn achtervolgers in Barcelona 
gaat hij driest te werk. Hij passeert de man met het litteken een tweede maal en daagt hem uit 
door diens krant weg te slaan.

We leren  een  filmkarakter  ook kennen aan  de  hand van reacties  van  andere  karakters.  Zo 
spreken Pépé en Veronique over de risico's die Gaston neemt, maar "ja, zo is hij nu eenmaal". 
Een van de piloten noemt hem "remarcable" maar wel "completely mad". Later zegt de andere 
piloot: "Be careful, you mad bastard." Wanneer de attaché op het consulaat met Desmet belt, 
vraagt deze laatste op een bepaald moment of Gaston gek is. Er wordt geantwoord: "Ja, ja, hij  
is gek". Dat wordt nogmaals bevestigd door Harry op het feestje voor zijn terugkeer. "[...] the 
man was fearless". Tot slot zien we hem tot tweemaal toe over de daken klauteren, om aan een 
aanhouding te ontkomen.

Voorzichtig

Ondanks de risico's die Gaston neemt is hij ook soms een voorzichtig man. Dat blijkt uit zijn 
kritiek op riskante  ondernemingen die  hem van bovenaf  worden opgelegd.  Zo gebruikt  de 
ontsnappingslijn al veel te lang dezelfde route, en is zo'n grote groep veel te gevaarlijk. In het 
Belgische consulaat stelt hij ook vragen bij zijn dubbele rol als koerier en smokkelaar. In het 
verzet  is  het  van  belang  om de  activiteiten  zorgvuldig  gescheiden  te  houden.  Wanneer  de 
attaché  op  het  consulaat  hem zegt:  "Soyez  prudent",  antwoordt  Gaston  in  het  Nederlands: 
"Tuurlijk  ben  ik  voorzichtig.  Waarom denk  je  anders  dat  ik  naar  Londen  wil".  Dit  is  een 
interessant  contrast.  Die  woorden  vallen  extra  op,  omdat  ze  in  het  Nederlands  worden 
uitgesproken na een lang gesprek in het Frans. Bovendien is de kijker ook meteen geneigd om 
meer waarde aan de woorden te geven, omdat het Gastons moedertaal is. Dat moet zijn wat hij 
echt denkt, wat hem bezighoudt. 

Een ander voorbeeld is het moment waarop hij – goed vermomd – Veronique terug ontmoet in 
een Zuid-Franse bar Veronique. Als even later foto's worden genomen voelt hij dat er iets mis 
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zit en vraagt ernaar. Maar hoewel Veronique zegt dat ze de man niet kent is het incident gauw 
vergeten.

Ook heeft  Gaston twijfels  bij  zijn nieuwe taak om het  net  WIM op te  zetten.  Zijn nieuwe 
schuilnaam 'Rinus' moet de veiligheid ten goede komen. Gaston noemt zoiets  "belachelijk". 
Maar hij doet wat van hem verwacht wordt en dat met de nodige voorzichtigheid, zoals enkele 
veiligheidsmaatregelen  die  hij  bespreekt  aantonen.  Wanneer  tegen  de  instructies  in  enkele 
sabotages worden gepleegd, windt hij zich op over het gebrek aan voorzichtigheid. Uiteindelijk 
besluit Gaston dat vluchten naar Londen het veiligst zal zijn.

Vindingrijk

Gaston is vindingrijk, op het sluwe af. Meer dan eens weet hij de Duitsers te verschalken in 
plaats van ze gewoon te ontlopen. Wanneer hij – nog voor de eerste treinreis – op het perron 
komt, ziet hij  een man in moeilijkheden. Hij vertaalt diens woorden in het Duits en begint 
daarna zelf een gesprek met de Duitser in burger, die saboteurs blijkt te zoeken. "Mensen die  
denken dat  de  oorlog  er  is  om held  te  spelen",  reageert  Gaston  afkeurend,  terwijl  dat  net 
hetgeen is wat hij zelf doet. Een ander voorbeeld is de scène op de trein waarin Gaston handig 
gebruikt maakt van de Rexist Marcel Thibaudot die naast hem zat, om de Duitsers af te leiden 
en daarmee de drie Joden te redden. Wanneer op het einde van het verhaal Gaston door Haüser 
ondervraagd wordt, ontkent hij alles en beweert 'Marcel Thibaudot' te heten en Rexist te zijn. 
Hierbij herhaalt hij de woorden van de echte Thibaudot bijna letterlijk, inclusief diens reisdoel. 
Ook typerend is zijn actie in Barcelona, waarin Gaston heel slim de lift vast zet op de bovenste 
verdieping. Vervolgens lokt hij de man die hem schaduwt tot daar en is met de lift een stuk 
sneller terug beneden dan de man die hem achtervolgt, die de trap moet nemen. Nadien, in de 
Parijse metro, lukt het Gaston opnieuw om hem af te schudden. Als laatste vermeld ik de scène 
waarin Gaston  zich als  machinist  vermomt,  wanneer  België  –  en in  feite  het  gehele  bezet 
gebied – hem te heet onder de voeten wordt. Hij raakt helemaal tot aan de Pyreneeën, waar hij 
uiteindelijk wordt gearresteerd.

Moedig

Gaston  Vandermeerssche  is  lid  van  de  verzetsgroep  Zéro.  In  het  bezit  van  bezwarende 
documenten moet hij mensen naar Spanje smokkelen. De documenten vormen niet echt een 
probleem, hij is tenslotte koerier. Maar met die mensen – en dan vooral piloten die slechts met 
veel moeite kunnen doorgaan voor Fransen – dat is een gevaarlijke missie waarbij het gevaar 
op ontdekking groot is. Niettemin doet hij het. Hij is zelfs nog moediger. Zo helpt hij – ondanks 
het gevaar dat dit met zich meebrengt – onderweg naar het Zuiden eerst nog een schijnbaar 
onschuldige man en verbergt hij in Chalon-sur-Saône een stel Joden op de trein. Gaston noemt 
dit  alles  "de vijand wat  kietelen"  en hij  wil  naar  Londen voor het  echte  werk,  om echt  te 
vechten. Verder brengt hij helemaal in z'n eentje een groep mensen over de bergen en wanneer 
het misgaat grijpt hij moedig in door drie man te ontwapenen. Bij zijn ondervraging laat hij 
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niks los, wat op zich al een bijzonder moedige daad is, want hij weet dat ze zullen  blijven 
vragen.  Vooral  omdat  Häuser  al  van  veel  op  de  hoogte  is.  Tijdens  de  confrontatie  met 
Veronique – die eveneens wordt gemarteld – springt hij voor haar in de bres door te zeggen dat 
zij nergens mee te maken heeft. Op die manier verraadt hij echter zichzelf. De film insinueert 
verder  dat  hij  toch  het  stilzwijgen  volhoudt.78 Na  de  oorlog  komen  er  nog  twee  grote 
complimenten bovenop, waaronder nota bene een van een vijand. Niet alleen heeft Schreieder 
hem van  de  dood  gered  door  een  bevel  van  Berlijn  te  negeren,  tevens  noemt  hij  Gaston 
"moedig". Ten tweede is daar zijn medaille en rang van kapitein, beiden reeds in mei 1945 
uitgereikt door de Belgische Staatsveiligheid.

Menselijk

Gaston is ook menselijk, met bijhorende zwaktes. Uiteraard niet zo veel, het blijft een typische 
filmheld.  Door deze  zwaktes  gaat  het  publiek  hem sympathieker  vinden.  Bovendien  is  het 
gemakkelijker  voor  de kijker  om zich  te  identificeren  met  een sympathiek  personage.  Een 
tweede  voorwaarde  voor  een  gemakkelijk  vereenzelvigen  is  dat  de  kijker  een  aantal 
persoonlijke dingen van het personage te weten komt – dit in tegenstelling tot de 'slechteriken' 
die alleen maar over het werk praten.79 In de eerste plaats is er Gastons relatie met Veronique. 
Liefde en genegenheid tonen als geen ander de menselijke kant van een filmheld. Hij ziet haar 
graag, wil haar meenemen naar Londen en offert zijn stilzwijgen op wanneer de Duitsers haar 
onder handen nemen. Ook zijn inspanningen om de drie Joden in Chalon-sur-Saône te redden 
toont deze kant van zijn persoonlijkheid. Gaston kan het niet over z'n hart krijgen hen te laten 
vatten,  ook al  zou dat  beter  zijn  voor  hem en de mensen onder zijn verantwoordelijkheid. 
Verder is er nog de scène in de bergen waarin hij een van de Spaanse overvallers neerschiet, in 
de rug nota bene. Hij is er helemaal overstuur van en tranen springen hem in de ogen. Dat hij er 
niet  licht over gaat iemand te hebben gedood, wordt nog eens duidelijk bij  het afscheid in 
Rosas. De Joodse vrouw omhelst hem en fluistert: "Moge God je vergeven".

Gaston zet zich voor 100% in voor het verzet. Maar soms wordt het ook hem teveel. Dat is de 
boodschap die hoort bij het beeld van Gaston die in de bioscoopzaal ligt te slapen. Een beeld 
van een uitgeputte slapende Gaston had kunnen volstaan. Maar door hem in de filmzaal te 
leggen – tijdens een vertoning – wordt hij nog menselijker. Hij krijgt niet alleen weinig slaap, 
maar ook weinig slaapcomfort.

Eens na de oorlog zien we Gastons menselijkheid terug in drie zaken. Ten eerste is er zijn 
enorme lijden (cf.  infra) en ten tweede is er zijn reactie aangaande zijn vroegere kameraden. 
Die pijn komt terug telkens wanneer hij verneemt dat iemand die hij kende is omgekomen. 
Omgekeerd  zien  we vreugde  bij  de  ontmoeting  met  Louis  De Schepper  die  het  wel  heeft 
overleefd. Ten derde is hij vriendelijk en vergevingsgezind tegenover Schreieder: "U was een 

78 De echte Vandermeerssche beweert dat hij nooit gesproken heeft. Eynikel beweert dan weer Nederlandse 
bronnen gezien te hebben die het tegendeel vertellen. EYNIKEL, op. cit., p. 147.

79 VERSTRATEN, op. cit., p. 91.
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waardige tegenstander".

Afbeelding 9. Doug (Olliver Windross), Gaston Vandermeerssche (Werner De Smedt), 'Jewish 
refugee' (Kris Vinck) en Harry (Stuart Laing) na de overval door de Spanjaarden.(vlnr.)

Slachtoffer

Gaston verkeert bij zijn bevrijding in slechte conditie. Hij kan aanvankelijk nauwelijks op zijn 
benen staan en moet de hele verdere film leunen op een stok. Slechts schuifelend komt hij 
vooruit,  ziet  erg  bleek  en  stort  een  aantal  keren  in.  Hij  heeft  daarvoor  ten  allen  tijde  een 
verpleegster aan zijn zijde. Nu waren bevrijde gevangenen uit een concentratiekamp er vaak 
heel slecht aan toe. Hun medische rapporten zijn "bladzijden vol miserie". Dat was echter niet 
het  geval  bij  de  echte  Gaston  Vandermeerssche  die  enkel  last  had  van  gordelroos  en 
steenpuisten.80 De  makers  van  de  film hebben  er  bewust  voor  gekozen  om dit  personage 
meelijwekkend voor te stellen. 

Ik  had  het  al  over  de  manier  waarop  Gaston  in  het  nauw  wordt  gedreven,  zowel  qua 
moeilijkheden als letterlijk door de Duitsers. Maar eens na de oorlog – wanneer dat alles achter 
de  rug  is  –  wordt  hij  nogmaals  figuurlijk  in  het  nauw  gedreven.  Hij  is  verraden  en  wil 
uitzoeken wat allemaal is misgegaan. Nu hij weer op vrije voeten is en geheimhouding geen 
punt meer zou mogen zijn, kan hij volop op zoek gaan naar antwoorden. Zijn mogelijkheden 
worden één  na  één  afgesloten.  Verschillende  mensen blijken  dood te  zijn  en  de  Belgische 

80 L. DE KEYZER, "Laurens de Keyzer praat met... Hilde Eynikel" in: Bibliotheek- en archiefgids, 82 (2006) 6, 
p. 28
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Staatsveiligheid kan hem niet helpen. Hachez wil niet praten en Gaston wordt zelfs bedreigd als 
hij verder wil zoeken. Wanneer hij van Schreieder dan toch een stuk informatie krijgt, werpt dat 
nog grotere vraagtekens op. Hier weet de kijker meer dan het personage zelf, waardoor voor 
hen de bedreigingen reëler  zijn.  Zo zien  zij  hoe de man met  het  litteken  Gaston opnieuw 
schaduwt. Daarnaast krijgt het publiek ook de langzame sluiting van het Britse spoor te zien en 
de  mislukte  pogingen  van  Harry  om  Gaston  telefonisch  te  bereiken.  Daar  het  archief  in 
vlammen op gaat en Nicky hierbij ernstig gewond raakt, zal ook van die kant geen antwoord 
komen.

Gaston  wordt  door  niemand geholpen,  behalve  door  Nicky,  Harry en zijn  verpleegster.  De 
laatste persoon blijft echter ver op de achtergrond en de eerste twee slagen niet in hun missie, 
noch  verneemt  Gaston  iets  van  hun  inspanningen.  Zoals  vermeld  kan  ook  de  Belgische 
Staatsveiligheid hem niet  van dienst  zijn.  Ze fungeren enkel als  zout in  de wonde.  Gaston 
ontvangt  van hen een decoratie,  een rang en een  auto  met  chauffeur.  Plus  een applaus  en 
felicitaties. Dit alles gebeurde ongetwijfeld met goede bedoelingen, maar door het contrast met 
de slechte toestand van Gaston krijgt het hele gedoe een wrange smaak. Op het moment dat hij 
verneemt de rang van kapitein te krijgen, staat Gaston op het punt onverrichter zake weg te 
gaan. Hij  zakt echter door zijn benen, waarna de Belgische officier  opgewekt uitbrengt dat 
zoiets een eigen auto met chauffeur inhoudt. Wanneer Gaston dan eindelijk de trap afstrompelt 
–  nog  steeds  zichtbaar  teleurgesteld  over  zijn  kale  reis  –  begint  de  hele  verdieping  te 
applaudisseren. Het lijkt alsof ze applaudiseren voor zijn miserie.

Afbeelding 10. Gaston Vandermeerssche (Werner De Smedt) vergezeld door z'n verpleegster  
(Sabrina Leurquin), even voor hij de rang van kapitein krijgt.
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Een laatste voorbeeld van Gaston als slachtoffer is het feit dat hij zijn vriendin verliest. Dit 
gebeurt op een extra pijnlijke manier aangezien hij eerst verneemt dat ze nog leeft, maar ze bij 
zijn aankomst net is gestorven.  Hij krijgt van Pépé de opdracht om een nieuw leven op te 
bouwen, maar Gaston antwoordt huilend: "C'est impossible de l'oublier!". 

Rebel

Gaston heeft nog een belangrijke eigenschap die hij met menig filmheld deelt. Hij is een rebel, 
die het vaak oneens is met  z'n oversten.  Vooral de figuur van chef Hachez wordt daarmee 
geconfronteerd,  aangezien  er  bij  elke  ontmoeting  discussie  ontstaat.  Gaston  overtreedt  ook 
allerlei regels, geschreven of ongeschreven, maar komt daar gelukkig telkens goed mee weg. Ik 
besprak al z'n roekeloos karakter. Na de oorlog blijft hij ook koppig zoeken naar antwoorden, 
ondanks de druk die wordt uitgeoefend om hem te stoppen hierin. Tevens zijn er een aantal 
rechtstreekse  bevelen  die  hij  naast  zich  neerlegt.  Zo  mag  hij  geen  contact  opnemen  met 
Veronique in de periode dat hij WIM leidt. Dat doet hij wel. Ook mag hij niet persoonlijk naar 
Nederland, maar opnieuw overtreedt hij deze regel. Gaston heeft wel vaker de neiging om de 
tegenovergestelde richting uit te gaan of uit te willen dan hem wordt gezegd. In het consulaat 
wordt hij naar Brussel gestuurd terwijl hij zelf naar Londen wil. Uiteindelijk volgt hij het bevel 
op, maar niet zonder een paar keer zijn voornemen om naar Londen te gaan te herhalen. Nadat 
hij verraden is, gaat hij toch naar Londen tegen het advies van Albert Hachez in. Dit is nog een 
voorbeeld van een gesprek in het Frans dat eindigt met een opmerking in het Nederlands: "Ik  
zal ze in Londen de groeten doen."

Anderen

De meeste aandacht van de film gaat vanzelfsprekend naar Gaston, de hoofdfiguur. Niettemin 
komen  er  nog  een  andere  verzetsleden  en  -groepen  naar  voor  in  de  film.  Allereerst  is  er 
Veronique die samen met Gaston de vluchtelingen naar Spanje vergezelt. Ze kwijt zich goed 
van haar taak en helpt waar nodig. Wel is ze bijzonder voorzichtig, meer dan Gaston. Maar 
verder doet ze niks. Ze voert duidelijk geen strijd. Chef Hachez is – voor zover wordt getoond 
– de leider van Zéro. Hij dient er op het terrein het beste van te maken, vaak ingeklemd tussen 
de bevelen van Londen en zijn beperkte middelen. In kostuum en met een pijp, werkend in een 
bank lijkt hij ver boven de gewone Gaston te staan. Wanneer deze laatste 's nachts bij Hachez 
aanklopt  is  hij  wel bereid om Violette te verbergen,  maar  niet  Gaston.  Hachez lijkt  vooral 
bezorgd om z'n eigen hachje. Verder zijn er nog Miep Visser, Cohen en De Schepper die alle 
drie goede krachten zijn, ondanks het feit dat ze eerst weigerachtig stonden tegenover Gaston 
als leider. Visser is dapper, maar dat weet haar helaas niet te redden wanneer ze gearresteerd en 
gemarteld wordt. De Schepper is zichtbaar minder moedig, maar dat maakt hem niet laf, eerder 
menselijk. Cohen is een man aan de top die als het moet zelf ook het terrein op gaat.81 Dat kost 

81 De echte Cohen stond inderdaad aan de top van WIM en ging vaak naar Nederland, maar niet voor veldwerk. 
Het was een zakenman en hij zorgde voor belangrijke contactpersonen. EYNIKEL, op. cit., p. 123.

-56-



hem uiteindelijk het hoofd.

Onder de verzetsmensen in bezet gebied zijn talloze vrouwen, waarvan er enkele in de film 
worden getoond. Ongewoner is de vrouwelijke SOE agente die voorkomt. In de realiteit is er 
slechts één vrouw gedropt boven Nederland, namelijk Trix Terwindt in februari 1943.82

Tot hier de bespreking van individuen. Ook het bestaande net Zéro komt voor in de film. Het 
beeld  dat  daarvan wordt  opgehangen is  echter  bijzonder  beperkt.  De groep telt  één  leider, 
Hachez, en drie leden: Gaston, Veronique en een informant in het zuiden van Frankrijk. Deze 
informant  zorgt  wel  voor  valse  papieren,  maar  zijn  hoofdbezigheid  ligt  blijkbaar  elders 
aangezien hij opgepakt wordt voor sabotage in de haven van Toulon. Hoewel het realistisch is 
dat weinig verzetsleden elkaar kennen en de kijker ook wel weet dat het net nog uitgebreider 
moet zijn geweest, komt Zéro toch wat mager over. Het netwerk WIM daarentegen is  zowat de 
belangrijkste verzetsgroep uit de film. Het is het werk van Gaston zelf en we volgen de groep 
van  bij  de  oprichting  tot  het  pijnlijke  einde.  Dit  gaat  echter  allemaal  vrij  snel.  De  eerste 
bijeenkomst wordt getoond met kennismaking en afspraken. De tweede scène over WIM speelt 
zich eveneens af op het hoofdkwartier. Er wordt volop gewerkt, chef Hachez komt op bezoek 
en krijgt meteen een stroom klachten over zich heen. Deze worden kracht bijgezet doordat de 
zender net op dat moment mankeert. Na deze twee scènes op het hoofdkwartier volgen er twee 
op het terrein. In de eerste wordt getoond waar de inlichtingen vandaan kunnen komen.83 Cohen 
fotografeert de werken aan de Atlantikwall van dichtbij. Heel spannend, maar helaas worden ze 
gevat. De volgende scène toont een groep verzetslui die een spoorlijn opblazen. Dit is 'het echte 
werk',  maar  merkwaardig  genoeg  komen  hun  gezichten  niet  in  beeld.  Terug  in  het 
projectiekamertje blijkt er onenigheid te zijn. Dit is meteen het laatste dat we te zien krijgen 
van WIM in actie.

Bij hun arrestaties zijn enkele leden alleen op weg. Gaston zelf is weliswaar wel in de buurt, 
maar is  niet  aan het werk.  In de film lijkt  WIM een groep die vooral vanuit  een kamertje 
opereert, maar waarbij de mensen aan de top er soms persoonlijk op uit gaan. Die top is echter 
niet zo goed georganiseerd, zo getuigen de onenigheid en de leden aan de basis die zich niet 
aan de regels houden.

Een  eerste  groep  verzet  die  in  z'n  geheel  wordt  getypeerd  is  het  Belgische  verzet.  Er  is 
natuurlijk niet één Belgisch verzet, maar voor een film kan dit ermee door. Bovendien is het 
perfect mogelijk om toch enkele algemeen geldende opmerkingen te maken over het verzet (cf. 
supra).
Op de eerste stafvergadering wordt besproken hoe de invasie maar zal lukken als ook het verzet 
z'n steentje bijdraagt. Een sterk verzet is hiervoor noodzakelijk. Daarvoor komen ze uit bij de 
Belgen. Majoor Desmet doet er een schepje bovenop door te zeggen dat het Belgisch verzet 
zich al honderd procent inzet en moeilijk nog meer kan doen. Wanneer hij later dan toch de 
82 EYNIKEL, op. cit., 139.
83 De meeste inlichtingen werden in werkelijkheid niet op zo'n spectaculaire manier verzameld. LOUYET, op.  

cit., pp. 38-40.
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opdracht geeft voor de oprichting van WIM, impliceert dat meteen dat de Belgen buitengewone 
inspanningen  leveren.  Het  Nederlands  verzet  is  daarentegen  abominabel  slecht.  Er  wordt 
werkelijk geen enkele prestatie geleverd en het is zo lek als een zeef. De officieren van de 
verschillende diensten in Londen laten zich meermaals negatief uit over de Hollanders. Somers, 
het hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst die samenwerkt met de SOE heeft echter alle 
vertrouwen in het succes van zijn missies. Hij bevestigt dat ook tegen majoor Smith. Aangezien 
de kijker al weet dat de missies in kwestie zijn misgelopen komt Somers bijzonder naïef over.

We krijgen drie zulke missies te zien, waarbij elk onmiddellijk na hun landing ten prooi valt 
aan  de  Duitsers.  Ze  worden  niet  zichtbaar  zwaar  onder  handen  genomen  en  werken  
– gerustgesteld door hun security check – snel mee met de bezetter. Bij een van de arrestaties 
zegt Van der Waals: "Welkom in Holland". Aangezien falen aanvankelijk het enige is dat we te 
zien krijgen van Nederland versterkt die opmerking – inclusief de toon – het beeld dat er in 
heel  Nederland  geen  werkend  verzet  is  te  vinden.  De  efficiëntie  van  de  Duitsers  en  het 
contrasterende falen van de Nederlandse diensten worden extra in de verf  gezegd wanneer 
Schreieder een arrestant vertelt  dat  er slechts één gevangene ooit is ontsnapt en dat die bij 
aankomst in Engeland prompt is gearresteerd dankzij de desinformatie van de Duitsers.

3.5  Conclusie
Gaston  Vandermeerssche,  de  hoofdfiguur  van  het  verhaal  wordt  opgevoerd  als  een  ware 
filmheld.  Hij  bezit  een hele reeks karaktertrekken, waarvan sommige – zoals  'waaghals'  en 
'voorzichtig' – elkaar tegenspreken. Maar hij heeft in ieder geval voor elke situatie iets klaar.
De bewondering die hij van andere figuren uit de film krijgt is mateloos, wat het beeld van de 
held versterkt. De film citeert echter Vandermeerssche zelf: "The real heroes almost all died  
during the war." Voor de rest is het beeld van het verzet vrij beperkt in deze film. De Belgen 
zijn  goed,  de  Nederlanders  zijn  prutsers  en  de  Britten  spelen  een  spel  met  iedereen.
Ook qua aantal is het beperkt. Er worden slechts een handvol verzetsleden getoond, waaronder 
wel een paar vrouwen. Wanneer het we het beeld algemeen beschouwen, moeten we ook hier 
besluiten dat het onvolledig is. Er worden in de periode zomer 1942 tot mei 1943, slechts twee 
organisaties getoond die zich bezighouden met inlichtingen en ontsnappingen en één sabotage. 
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4  Soldaat van Oranje

4.1  Gegevens84

Titel: Soldaat van Oranje

Jaar: 1977 (film)
1977 (TV-serie)
2002 (DVD; digitaal gerestaureerd) = bestudeerde versie

Land: Nederland en België

Regisseur: Paul Verhoeven

Scenarist: Erik Hazelhoff Roelfzema (boek: Soldaat van Oranje '40-'4585)
Kees Holierhoek
Gerard Soeteman
Paul Verhoeven

Producent: Rob Houwer

Productie: Excelsior Films
Film Holland
The Rank Organisation
Rob Houwer Productions

Cast: Rutger Hauer (Erik Lanshof)
Jeroen Krabbé (Guus LeJeune)
e.a.

Duur: 152 minuten

Taal: Nederlands, Duits en Engels
Nederlands ondertiteld

Waardering: IMDB: 7,9/10 (4210 stemmen)
Rotten Tomatoes86: 7,9/10
Nominatie Golden Globe 1980: Beste buitenlandse film
LAFCA award 1979: Beste buitenlandse film

4.2  Verhaal
De film vertelt  het  verhaal  van Erik Lanshof,  een jongeman die in  1938 een rechtenstudie 
aanvangt  in  de  universiteitsstad  Leiden.  Hij  doorloopt  een  ontgroening  bij  de  studenten-

84 http://www.imdb.com/title/tt0076734/
85 E. HAZELHOFF ROELFZEMA, Soldaat van Oranje., Baarn, 1971.
86 http://www.rottentomatoes.com/m/soldier_of_orange/
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vereniging  en  leert  daar  Jack,  Alex  en  Guus  kennen.  Zijn  vriendenkring  wordt  in  de 
daaropvolgende tijd snel uitgebreid met Robby en Esther, Nico en Jan.

Afbeelding  11.  Foto  van  de  zes  studenten,  gemaakt  vlak  voor  de  Tweede  Wereldoorlog.  
Achteraan vlnr zien we Alex (Derek de Lint) en Erik Lanshof (Rutger Hauer). Vooraan vlnr zijn  
er Jan Weinberg (Huib Rooymans), Guus LeJeune (Jeroen Krabbé), Jack Ten Brinck (Dolf de  
Vries) en Nico (Lex van Delden).

Wanneer de oorlogsdreiging steeds groter wordt, komt er langzaam een einde aan het zorgeloze 
studentenleven. Jan, Alex en Robby zijn in militaire dienst, Erik is afgekeurd wegens slechte 
ogen. Ondanks de groeiende spanning is de Duitse inval van 10 mei 1940 een hele schok.
Erik en Guus nemen de motor en gaan zich alsnog aandienen voor vrijwillige legerdienst. Op 
hun tocht zien ze de chaos en gruwel van de oorlog. Niettemin moeten ze onverrichterzake 
terug naar huis. Vervolgens zien we hoe Alex nog even zijn ouders opzoekt – die geïnterneerd 
zijn omdat zijn moeder Duitse is – en dan met Jan naar de linies vertrekt. Ze ontmoeten geen 
Duitsers tot een generaal hen komt vertellen dat het Nederlandse leger is gecapituleerd.

Een tijd later vinden we het vriendengroepje terug op het strand van Scheveningen, waar ze de 
oversteek  naar  Engeland  voorbereiden.  Door  een  stom  ongeluk  echter  gaat  hun 
benzinevoorraad in vlammen op en moeten ze halsoverkop het strand verlaten. Toch betekent 
dit niet het einde van de droom om naar Engeland te ontkomen. Erik ziet een nieuwe kans 
wanneer hij Robby betrapt met een zender. Hij wordt koerier voor het verzet en mag een tijd 
later met een vliegtuig mee. Ondertussen bieden de ouders van Alex alle medewerking aan de 
Duitsers  en  helpen  ze  hen  met  het  opsporen  van  zenders.  Tijdens  het  wachten  op  de 
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vertrekdatum  aanschouwt  Erik  enkele  NSB'ers  die  een  Joods  man  pesten  en  diens 
eigendommen vernielen. Jan passeert en grijpt in, maar Erik kan er hem van weerhouden te 
veel  aandacht  op zich te  vestigen.  Vervolgens  biedt  hij  Jan aan  om in  zijn  plaats  met  het 
vliegtuig  mee  te  gaan.  Zover  zal  het  niet  komen,  want  Jan  wordt  met  een  aantal  anderen 
onderschept  door  de  Duitsers,  wanneer  ze  met  een  bootje  het  meer  op  varen  waar  het 
watervliegtuig zal  landen. Van op land zijn Erik en Nico getuige van de schietpartij  en de 
gevangenneming van Jan, die iets later verhoord wordt door de Duitse SS'er Schreieder met de 
onzachte assistentie  van de vader van Alex.  Schreieder  laat  zich nog ontvallen dat hij  hun 
vluchtplan aan de weet is gekomen via Van der Zanden, een Nederlander in Londen.

Ondertussen zien we Guus weerstandswerk verrichten. Vermomd als vogelspotter fotografeert 
hij bunkers aan de kust, waarbij hij maar nipt weet te ontsnappen aan enkele NSB'ers. Enige 
tijd later betrekt hij Erik in zijn activiteiten en laat hem twee filmrolletjes aan Nico bezorgen. 
Helaas is er op dat moment een razzia en Erik offert zich op om de aandacht van Guus af te 
leiden. Op die manier echter komt Erik in de gevangenis terecht, meerbepaald in het beruchte 
'Oranjehotel'87.  Daar  ontdoet  hij  zich  van  de  filmrolletjes.  Wanneer  hij  een  glimp  van  Jan 
opvangt  weet  hij  met  hem in contact  te  komen door  middel  van signalen via  een metalen 
leiding. Hij verneemt de naam Van der Zanden. Net op tijd, want de volgende dag wordt Jan 
afgevoerd en in de duinen geëxecuteerd. Erik schrijft een genadeverzoek voor zichzelf op een 
rol toiletpapier en wordt enige tijd later vrijgelaten. Hij wordt echter gevolgd door de SD – in 
de persoon van de vader van Alex. Dankzij Esther ontmoet Erik stiekem Robby aan wie hij 
vertelt dat hij er genoeg van heeft. Ook ontmoet hij Alex, die vrijwilliger is geworden voor het 
oostfront. Erik maakt z'n studie af en tijdens een borrel met Jack krijgt hij bericht van Nico die 
hem een  plaats  aanbiedt  op  een  Zwitsers  schip  dat  naar  een  neutrale  haven vaart.  Bij  het 
inschepen  vermijden  hij  en  zijn  vriend  Will,  op  slinkse  wijze  de  controle  en  aan  boord 
ontmoeten ze Guus. Ze worden opgepikt door een Engels schip en na een ondervraging door de 
Britse geheime dienst ontmoeten ze Van der Zanden die generaal van de Nederlandse geheime 
dienst blijkt te zijn.

Erik probeert Van der Zande neer te schieten, maar deze is hem te slim af. Vervolgens gaan ze 
op bezoek bij  de koningin, wat een onwennig gebeuren is.  Nadat Van der Zanden Erik het 
absurde van de verdachtmakingen heeft uitgelegd besluiten beiden een persoonlijke lijn met 
Nederland op te zetten. Erik recruteert Guus hiervoor en krijgt alle steun van de generaal en de 
koningin, die enorm verlegen zit om informatie uit haar land en bovendien enkele mensen naar 
Londen wil halen als voorbereiding van de na-oorlogse politiek.

Als het eindelijk zover is vertrekken Erik en Guus 's nachts per boot. Guus wordt afgezet en 
geraakt op slinkse wijze uit het  sperrgebiet. Erik keert zoals afgesproken terug. Guus maakt 
contact met Nico en de heren die hij moet evacueren. Helaas is de zender die hij meebracht stuk 
en  na  enige  discussie  moeten  ze  zich  tot  Robby wenden,  niet  wetend  dat  die  nu  voor  de 

87 De SS Untersuchungs Gefängnis Scheveningen.
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Duitsers werkt. Robby's zender was namelijk ontdekt en bij arrestatie kreeg hij de keus om mee 
te werken, of toe te kijken hoe Esther – die Joods is – naar een kamp zou worden gevoerd. Erik 
vertrouwt het niet en besluit zelf poolshoogte te nemen. Hij raakt er echter vast en kan Guus 
pas waarschuwen als die al op het strand staat, waardoor ze allemaal in een hinderlaag vallen. 
De politici en Nico sterven, Erik ontkomt naar het Britse schip en Guus naar het binnenland. 
Deze laatste wordt later gearresteerd nadat hij Robby uit wraak had vermoord. Guus wordt – na 
martelingen – terechtgesteld met de guillotine.

Erik keert terug bij de koningin, die de hele zaak opdoekt. Hij neemt dienst bij de RAF en 
wordt piloot op een bommenwerper. Hij ontvangt een postkaart van Alex, die hij nog ontmoet 
had op een feest, de avond van de hinderlaag. Alex schrijft vanuit Rusland en we zien dat hij 
net  na  het  posten  van  de  kaart  wordt  vermoord  door  een  jonge  partizaan.
Wanneer de oorlog op z'n einde loopt, vraagt Wilhelmina of Erik haar adjudant wil worden. Die 
gaat daar op in en samen gaan ze naar Nederland. Hij ontmoet er de kaalgeschoren Esther, 
vriendin van collaborateur Robby. Nadien vindt Erik Jack terug, die de hele oorlog niks heeft 
gedaan buiten het afwerken van z'n studie.

4.3  Bron van het scenario 

4.3.1  Het boek

Het script van Soldaat van Oranje is een bewerking van het boek Soldaat van Oranje '40-'45 
door Erik Hazelhoff Roelfzema. Dit boek – een autobiografie – werd in 1971 gepubliceerd88, 
slechts zes jaar voor de film. Hoewel de schrijver enorm veel bekendheid kreeg met het werk 
en de film zegt hij zelf: "Mijn verhaal is nooit anders bedoeld geweest dan als fakkel om het  
grote gebeuren eromheen te belichten."89 Dit gaat zeker op voor het boek, aangezien er heel 
veel verwijzingen zijn naar personen die Roelfzema niet kende en gebeurtenissen waar hij niet 
bij was. De film echter laat juist die zaken allemaal vallen en draait toch hoofdzakelijk om de 
persoon van Erik Hazelhoff Roelfzema, ondanks het feit dat hij op het witte doek Erik Lanshof 
heet. Uit het tweede deel van zijn autobiografie90 blijkt dat hij geen enkel probleem heeft met 
de film. Hij schrijft van het begin tot het einde op de set geweest te zijn. Hij is niet alleen 
opgezet met de verfilming, hij laat het verhaal ook min of meer los. Nochtans zijn heel wat 
zaken  aangepast.  Heel  opvallend  daarbij  is  de  verandering  van  namen.  Hazelhoff  wordt 
Lanshof,  Jean  Mesritz  wordt  Jan  Weinberg,  François  van  't  Zant  wordt  Van  der  Zanden, 
Alexander  Rowerth  wordt  Alex  en  Jacques  Ten  Brinck  wordt  Jack  ten  Brinck.  Deze 
filmpersonages verschillen weinig van de personages in het boek met uitzondering van Frits 
van der Schrieck en Sari  die wel enigszins zijn aangepast en een afwijkende naam hebben 
gekregen: Nico en  Esther. Ingewikkelder wordt het met de filmfiguur Guus LeJeune. Deze is 

88 Het boek was in beknoptere versie reeds in 1970 uitgegeven onder de titel Het hol van de ratelslang.
89 E. HAZELHOFF ROELFZEMA, Soldaat van Oranje 1940-1945, 1946-1980, Utrecht, 1987, p. 272.
90 HAZELHOFF ROELFZEMA, op. cit., pp. 269-272
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namelijk samengesteld uit een groter aantal personages uit het boek, namelijk Chris Krediet, 
Paul Renardel, Erik Michielsen en Peter Tazelaar. Enkel Schreieder en Wilhelmina behouden 
hun  naam.  Wellicht  heeft  die  naamsverandering  te  maken  met  de  vrees  voor  (al  dan  niet 
juridische) klachten van betrokkenen. Niet voor niets is er tijdens de begingeneriek de volgende 
tekst te zien:

"Naar het boek van Erik Hazelhoff Roelfzema. De autobiografische belevenissen van 
de schrijver werden voor de film vrij bewerkt. Iedere gelijkenis met bestaande namen 
en/of  al  dan  niet  levende  personen  berust  op  toeval  zover  niet  uitdrukkelijk  
authentiek vernoemd."

4.3.2  Verschillen

Zoals  reeds  vermeld  wordt  er  flink  geknipt  in  de  hoeveelheid  informatie.  Maar  dat  is 
gebruikelijk,  een  film kan niet  zoveel  feitelijke informatie  weergeven als  een  boek zonder 
langdradig te worden.91 Voornamelijk de zaken die niet rechtstreeks met Erik te maken hebben 
zullen de filmversie niet halen. Uitzonderlijk aan deze film is dat hij gebeurtenissen weergeeft 
van 1938 tot mei 1945. Hoewel de film zo'n tweeëneenhalf uur duurt, is het toch moeilijk om 
alle ontwikkelingen uit die periode – zelfs beperkt tot Eriks oogpunt – weer te geven. Daarom 
wordt heel wat gecomprimeerd of gewoon weggelaten. Na het bereiken van Engeland gaat de 
snelheid  nog eens  flink  omhoog.  Zo toont  de  film slechts  één  poging  om per  bootje  naar 
Engeland te varen, daar waar er volgens het boek een vijftal hebben plaatsgevonden – waarvan 
enkel de laatste twee met een klein vaartuig. En als Erik dan eindelijk kan meevaren met het 
Zwitserse schip duurt het nog veertien dagen voor hij vertrekt, en niet nog dezelfde dag zoals in 
de film. Ook de ontmoeting met Van 't Sant is aanzienlijk veranderd. In het boek weet Erik niks 
van diens zogenaamde verraad,  maar  bij  meerdere gelegenheden nadien wordt  hij  met  een 
aanslag op Van 't Sant geconfronteerd. Verder zijn de twee oversteken voor 'contact Holland' uit 
de film er vijftien in het boek, pas dan gaat het mis. Nadien gaat het nog sneller. Zo gaat Erik 
Hazelhoff  Roelfzema  eind  '42  bij  de  RAF en  pas  op  5  september  '44  mag  hij  z'n  eerste 
operationele missie vliegen. Deze bijna twee jaar duren nog geen vijf minuten op het witte 
doek. Tot slot zit er ook veel meer tijd tussen de aankomst van Wilhelmina in Nederland en de 
verschillende blijde intredes.

De besproken verschillen zijn eerder 'klein' en hebben weinig impact op het verhaal.  Er zijn 
echter  ook  een  aantal  belangrijke  gebeurtenissen  weggelaten,  waaronder  het  pamfletje  dat 
Hazelhoff Roelfzema schrijft om te protesteren tegen de maatregelen van de Duitsers om de 
Joodse professoren van de universiteit te weren. Eens in Engeland wordt een hele categorie 
weggelaten. Er worden ginds namelijk een hele reeks politieke spelletjes gespeeld, waaronder 
bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende geheime diensten.92 Daarvan is niks te zien in 
de film, waarschijnlijk omdat het veel te ingewikkelde materie is.
91  TOPLIN, Reel history, p. 17.
92  A. HAKKERT, Wel vergeven, niet vergeten: geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog. 

Soesterberg, 2003, pp. 315-318.
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Verder zijn er nog een aantal zaken toegevoegd aan de film. Een van de eerste dingen waarbij 
dan  gedacht  wordt  zijn  de  romances. Deze komen  voor  een  groot  deel  terug  in  het  boek, 
inclusief het overspel. De persoon van Robby bestaat echter niet en is wellicht een symbool 
voor  alle  agenten-marconisten  die  door  de  Duitsers  waren  'omgedraaid'.  Robbys  vriendin 
Esther – Sari uit het boek – is dan de vriendin van Jacques. Ik had het al over de figuur van 
Guus die ook een aantal studenten in het verzet vertegenwoordigt, maar de ouders van Alex 
slaan echt alles. Het mag dan wel kloppen dat zijn moeder Duitse was, geïnterneerd werd en 
nadien  collaboreerde,  er  wordt  niet  vermeld  op  welke  specifieke  manier.  Dus  zeker  niet 
persoonlijk tegen Erik en zijn vrienden en nog minder op alle mogelijke plaatsen en manieren. 
Zo is elke schaduwoperatie het werk van Alex' vader, bij elke ondervraging is hij aanwezig en 
hij  is  degene  die  in  de  wagen  zit  om  zenders  op  te  sporen.  Tot  slot  vangt  hij  ook  de 
geparachuteerde agenten op.

Deze wijzigingen zijn allemaal het gevolg van de commerciële logica.93 Het zijn beslissingen 
die nodig zijn om een film goed te maken. Een film die spannend is en verkoopt. Dat geeft 
natuurlijk  wel  de  indruk  dat  het  verzet  tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  een  opwindend 
gebeuren is, zonder al te veel saaie momenten. Het geringe aantal figuren uit de film doet het 
verzet dan weer iets van enkele individuen lijken. Tonen dat het een massabeweging was zou 
het ander uiterste zijn.

4.4  Beeldvorming

4.4.1  De film als geheel

Nog voor de eerste regels van het script worden geschreven, zijn er al keuzes gemaakt die het 
beeld zullen beïnvloeden dat  de film zal  ophangen. Ik heb het hier  over de keuze van het 
onderwerp. Er is hier niet gekozen om een film te maken over de OD, niet over de KP, niet over 
communisten, slechts heel terzijde over de SOE, etc. Dit is een film over het studentenverzet. 
Er wordt niet gesaboteerd, geen onderduikers verborgen (met uitzondering van zichzelf), geen 
sluikpers  geschreven  -  enkel  politieke  of  militaire  inlichtingen  en  een  beperkt  aantal 
ontsnappingen spelen hier een rol.  Daardoor wordt er geen algemeen beeld over het verzet 
opgehangen. Dit doet niet  af  aan de historische waarde van de film, maar het dient wel te 
worden opgemerkt.

Het studentenverzet is geen verzetsgroep, ondanks het feit dat studenten wel een belangrijke 
bevolkingsgroep is die verzet plegen en dat reeds vrij vroeg in de oorlog. Hun actieterrein is 
min of meer reëel, maar het ontbreken van het element sluikpers is toch opvallend.94 Temeer 
omdat het een bewuste keuze is van de scenaristen, aangezien een van Roelfzemas eerste daden 
van verzet  het  schrijven van een pamfletje  was,  waarvoor  hij  direct  werd gezocht  door de 

93 ROSENSTONE, Op. cit., p. 38.
94 G. DE JONG, R. KOK en E. SOMERS. Naar eer en geweten: gewone Nederlanders in een ongewone tijd 

1940-1945. Zwolle, 2001, pp. 29-110.
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Duitsers95. Dit komt echter geheel niet aan bod in de film.

Daarnaast  is  er  gekozen  voor  een  film  over  Erik  Hazelhoff  Roelfzema,  een  bekende 
Nederlander  die  uitzonderlijke  dingen  heeft  gedaan  tijdens  de  oorlog,  zelfs  voor  een 
verzetsman. Dat leverde hem een reeks medailles op en de aanstelling als adjudant van de 
koningin.96 Egbert  Barten  noemt  het  boek  van  Roelfzema  trouwens  een 
"avonturen/schelmenroman".97 Het is bijgevolg geen film over een doorsnee Nederlander, zelfs 
niet aan het begin van de film. Hij had immers voor de oorlog al een maand door de Verenigde 
Staten gelift en daarover een boek geschreven. Na de oorlog is hij nog meer ongewone dingen 
gaan doen.98 Een typische avonturier. Dat past wel heel goed voor een film, maar om een beeld 
op te hangen over een doorsnee verzetsman is hij wat ongelukkig gekozen.

Afbeelding 12. Titelscherm.

Verder is  Soldaat van Oranje een film over en door Nederlanders.  Dit  heeft  invloed,  maar 
aangezien dat niet anders is voor de meeste films die een lokaal onderwerp van een klein land 
behandelen besteed  ik  daar  geen verdere  aandacht  aan.  Wel  van belang is  de trots  van de 
Nederlandse makers. De toon is meteen gezet wanneer in de eerste beelden de terugkeer van de 
koningin wordt gevierd. 'Oranje boven' en de driekleur vullen het beeld en geluid. De titel 

95 "Het Leids Manifest", februari '41, HAZELHOFF ROELFZEMA, op. cit., p. 67.
96 E. BARTEN, Toenemende vrijheid. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse speelfilm. 

in: D.H. SCHRAM en C. GELJON (red.), Op. cit., p. 231. 
97 Ibid., p. 247.
98 HAZELHOFF ROELFZEMA, op. cit., pp. 267-395.
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'Soldaat van Oranje' [mijn cursivering]99 wordt met rode letters over het gehele midden van het 
witte  scherm getoond,  waarna  de  bovenkant  rood en  de  onderkant  blauw wordt.  Het  hele 
scherm is nu een Nederlandse vlag. Patriottischer kan niet.

4.4.2  Detailbespreking

De film begint met wat ik eerder 'oude beelden' noemde. Dat is niet correct. Het is een mix van 
echte archiefbeelden met beelden van de aankomst van Wilhelmina die samen met de rest van 
de film zijn opgenomen, maar zwart-wit en korreliger zijn gemaakt nadien. De commentator-
stem is niet te onderscheiden van die in echte nieuwsbeelden uit de jaren '40, niet in het minst 
omdat het om een gepensioneerde nieuwslezer uit die tijd gaat.100 Het verschil is niet makkelijk 
te zien,  maar toch merkbaar op de momenten dat er wordt gefocust op het gezicht van de 
adjudant,  die iedereen herkent als Rutger Hauer,  vooral bekend van  Turks Fruit in die tijd.
Deze intro dient twee doelen. Ten eerste geven archiefbeelden – of zogenaamde archiefbeelden 
– een extra air van authenticiteit aan de film.101 Ten tweede dient het ook als een inleiding op de 
oorlog. En niet de oorlog zoals hij was, maar de oorlog zoals de meeste kijkers die kennen: uit 
zwart-witbeelden.

In  de  eerste  scène  na  de  begingeneriek  wordt  Eriks  karakter  meteen  –  zoals  het  hoort  – 
geschetst.  Maar  het  begint  niet  erg  positief.  Hij  krijgt,  nogal  hardhandig,  de  vraag 
voorgeschoteld wat hij van Hitler vindt. Hij antwoordt eerst eerder als voorstander en mompelt 
iets van "goede  Autobahnen" maar nadat ie wat klappen krijgt,  gebruikt hij toch het woord 
"rotschoft". Het is niet onbelangrijk dat de vraagsteller later Jan Weinberg, een Jood, blijkt te 
zijn. Enige tijd later, zien we hem in een tijdschrift genaamd Vliegwereld lezen en wanneer hij 
– net uit de gevangenis – Esther op bezoek krijgt, leest zij in zijn boek We vlogen naar India en 
geeft daar het commentaar "een jongensboek" bij. Op het bal de avond voor de oorlog, horen 
we Erik zeggen: "beetje oorlog, best spannend". Wanneer hij zich de volgende dag samen met 
Guus gaat  opgeven als  vrijwilliger  zien ze er  opperbest  uit  in  hun smoking van de vorige 
avond, op hun motor. Op het moment in de film wanneer Erik weer vrijkomt – met een paar 
pogingen tot ontsnappen en wat koerierswerk op z'n palmares – laat hij Robby weten dat hij er 
geen zin meer in heeft

Dit alles toont toch eerder het karakter van een avonturier, die het allemaal zo ernstig niet 
neemt. En dat terwijl verzetswerk wel degelijk een ernstige zaak is. De ommekeer komt er 
wanneer Nico hem voorstelt om het Zwitserse schip te nemen. Hij antwoordt "aardig van je" 
maar wordt met de neus op de feiten gedrukt met de reactie van Nico, die zegt: "Nee, je moet  
weg. Je bent een gevaar voor ons."

99 Een nuancering: oranje slaat op het Nederlandse koningshuis. Het is niettemin een patriottische uiting van 
gelijke waarde in de meeste gevallen.  In  dit geval  slaat  de titel  van het boek wellicht  ook op het  feit  dat 
Hazelhoff Roelfzema zijn dienst als 'soldaat' rechtstreeks voor de koningin deed en niet voor de regering van 
Nederland.

100 http://www.imdb.com/title/tt0076734/trivia
101 ROSENSTONE, op. cit., pp. 40-43 en VOS, op. cit., p. 19.
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Daar tegenover worden drie personen geplaatst. Ten eerste is er Robby die een zender heeft. Hij 
krijgt  Erik  op  een  vliegtuig  naar  Engeland en geeft  hem een  koffer  vol  documenten  mee. 
Hoewel het niet wordt benadrukt, is dat toch al heel iets in die dagen.102 Verder is er Nico, van 
wie we niet veel komen te weten, maar in het boek als een heel onopvallend persoon wordt 
omschreven, ideaal voor verzetswerk. Hij heeft contacten en weet Erik en nog een paar anderen 
op een Zwitser schip te krijgen, inclusief valse papieren. Tot slot hebben we ook Guus. Die is 
een  stuk  ouder  en  wordt  ook ernstiger  voorgesteld,  tenminste  wat  het  verzetswerk  betreft. 
Wanneer  hij  hoort  van  de  poging  met  het  vliegtuig,  geeft  hij  meteen  de  opmerking  "Zo,  
grotemensenwerk hé. Amateurs!" Hij gaat ook in z'n eentje, met verrekijker en fototoestel de 
bunkers  van  de  kustverdediging103 fotograferen.  Het  feit  dat  hij  zich  wat  ongeloofwaardig 
voordoet als vogelspotter doet wel wat afbreuk aan de professionaliteit, maar volgens het boek 
is dat een feit. Deze drie personen – en met hen de kijkers – hebben op die manier al een stuk 
vroeger dan Erik door hoe ernstig het verzetswerk eigenlijk is.

Hoewel avontuurlijk en niet zo ernstig als de rest, is Erik wel een held. Hij gaat zich bij het 
uitbreken  van  de  oorlog  –  ondanks  eerdere  afkeuring  –  toch  melden  voor  vrijwillige 
legerdienst. Na de capitulatie vat hij samen met wat vrienden het plan op om per bootje naar 
Engeland te varen. Een niet te onderschatten opgave.104 We zien hoe hij een aantal NSB'ers te 
lijf gaat om Jan te redden en – vooral – hoe hij nadien zijn plaats afstaat op een vliegtuig naar 
Engeland. Dit laatste gebeurt ook in het boek, maar weliswaar niet door Erik. Een paar extra 
pluimen op diens hoed, vanwege de makers van de film. Verder duikt Erik nog onder, maar dat 
is voorgesteld als niet meer dan een futiliteit, wat in dat stadium van de oorlog nog redelijk 
gemakkelijk was.105 Tot slot 'offert' hij zich op om Guus te laten ontsnappen tijdens een razzia. 
De gevangenneming kon hij niet ontlopen en een ferm pak slaag en een verdachtmaking was 
zijn deel. In de gevangenis weet hij de bezwarende filmrolletjes te vernietigen en te verstoppen.

Onze verzetsheld wordt ook voorgesteld als een heel handige en sluwe jongen. Hij weet Jans 
getik op een metalen leiding te ontcijferen, schrijft een verzoek tot vrijlating op toiletpapier en 
versiert en passant nog Robbys verloofde. Ook andere van zijn vrienden hebben zulke talenten. 
Bewakers afleiden,  bezwarend materiaal  meesmokkelen,  de identiteitscontrole  voor de boot 
niet alleen vermijden, maar ook doen afdruipen... Allemaal sterke staaltjes die de verzetsman, 
of -vrouw, in deze film typeren. Veel ervan is niet verzonnen106, maar de nadruk op zulke daden 
ten nadele van andere – het saaier werk – beïnvloedt het beeld wel ernstig.

De film wordt ernstiger van zodra Erik Engeland bereikt. De speeltijd is gedaan. Dat gaat niet 

102 VAN GALEN LAST, op. cit., passim.
103 Het is voorjaar 1941, en eigenlijk nog veel te vroeg voor een uitgebreide kustverdediging. Maar het maakt de 

film wel een stuk spectaculairder.
104 Er waren gedurende de hele oorlog maar 200 Engelandvaarders in de letterlijke zin van het woord. Een 1600tal 

anderen heeft over land Londen bereikt. C. VAN DER HEIJDEN, Grijs verleden: Nederland en de Tweede 
Wereldoorlog. Amsterdam, 2001, p. 290.

105 DE JONG, KOK en SOMERS. Op. cit., p. 115.
106 Met name het toiletpapier  en de dronken vertoning om op het schip te geraken zijn gebaseerd op ware feiten. 

HAZELHOFF ROELFZEMA, op. cit., p. 75 en pp. 80-85.
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enkel op voor hem, maar ook voor de sfeer van de film. Het aantal arrestaties en martelingen in 
beeld groeit en de beelden in het algemeen worden minder opbeurend. Maar dat geldt ook voor 
de bezetting.107 Een uitzondering op die ernst vormen enkele vrolijke scènes in Engeland. Zij 
versterken voornamelijk het contrast. Zo is ook Guus alle professionaliteit verloren en maakt er 
een feest van. Wat dan meteen Erik in een veel ernstiger daglicht stelt, nu hij degene is die de 
zaak moet redden. Er schijnt een nieuw licht op het personage. Het is een 'einzelgänger'. Bij 
aankomst in Engeland wordt hij opgesloten en ondervraagd, de normale procedure. Maar hij 
wordt niet geloofd. Dat valt niet  te verwonderen,  aangezien hij  denkt dat generaal Van der 
Zanden een verrader is. Dus hij moet het maar alleen opknappen. Nadat hij overtuigd is van het 
tegendeel houdt het beeld van een man die alleen moet vechten niet op. Hij krijgt de opdracht 
om een veilige lijn op te zetten, waarbij hij geen contact mag hebben met agenten in Nederland 
of diensten in Engeland, uit angst voor verraad. Samen met Guus zet Erik het hele zaakje op 
poten en het zijn ook zij twee die oversteken. Ik behandelde al het feit dat Hazelhoff Roelfzema 
als  een atypisch geval kan worden beschouwd. Dat geldt ook hier,  omdat de aard van zijn 
opdracht het ook in werkelijkheid een taak voor slechts een handvol mensen maakte, in strikte 
geheimhouding. Als later het contact wordt hersteld via Robby is Erik de enige die problemen 
ziet. Hij moet alleen terug. Dat wordt ook heel goed in beeld gebracht, staand op de boeg van 
het schip.  Op de vorige trip stonden ze daar nog met z'n twee. Maar hij gaat ervoor. Een fiere 
houding, haren in de wind. Een opmerking van een Engelse kolonel, vlak voor het vertrek, 
versterkt het beeld nog dat onze held er alleen voor staat: "Even if they die, it will keep the 
germans  busy  for  months,  thinking  that  we  are  planning  the  European  invasion  through 
Holland".

De  datum  en  plaats  van  de  landing,  vormt  de  inzet  van  vele  films  over  de  Tweede 
Wereldoorlog. Dat geldt ook voor het beeld van de held die – helemaal alleen – het lot van de 
oorlog kan bepalen.

107 VAN GALEN LAST, op. cit., passim.
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Afbeelding 13. Erik Lanshof (Rutger Hauer), op de tweede boottocht naar bezet Nederland..
Inzet:(vlnr) Erik Lanshof en Guus LeJeune (Jeroen Krabbé), op de eerste boottocht naar bezet  
Nederland..

De handigheid en de sluwheid van de verzetsheld kennen hier geen grenzen. Guus waadt aan 
land met een overall en wanneer hij die uitspeelt blijkt hij eronder een smoking te dragen. Zo 
stapt hij vanop het strand een balzaal binnen. Het lijkt wel James Bond. Wanneer Erik iets later 
aan land gaat, draagt hij een uniform van de Britse zeemacht. Dat zal hem van de dood redden 
als  hij  gepakt zou worden.  Hij  bluft  zich een weg langs de wacht,  zich voordoend als  een 
officier van de Kriegsmarine. Bij Esther aangekomen stelt hij meteen de juiste vragen en komt 
erachter dat ze Joods is, geen ster moet dragen en gemakkelijk aan chocolade en drank kan 
geraken die hij zelfs in Londen niet kan krijgen. Door haar naïeve idee dat Robby bij het verzet 
"overal kan aankomen" zet ze de realiteitszin van Erik extra in het licht. Nadien gooit hij zich 
tussen twee dames op de achterbank van een stafwagen en komt zo door de bewaking weer het 
strand op. In de film trekt hij  dan nog een laatste keer z'n trukendoos open wanneer hij  – 
ondanks  zijn  bijziendheid  –  toch  aan  de  opleiding  van  piloot  mag  beginnen.
Dit is het beeld dat geschetst wordt, maar opnieuw komen de meeste zaken ook voor in het 
boek.
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Afbeelding 14. Vlnr: Guus LeJeune (Jeroen Krabbé) komt uit het water en staat op het punt  
bezet Nederland binnen te stappen, geholpen door Erik Lanshof (Rutger Hauer).

Tot slot krijgen we ook een onverschrokken held te zien. Wanneer het net zich sluit op het 
strand,  wordt  de ernstige – maar  helaas niet  heldhaftige – verzetsman Nico neergeschoten. 
Zowel Guus als Erik zetten het op een lopen, omgeven door mitrailleur- en zelfs mortiervuur. 
De eerstgenoemde loopt het strand af. De tweede de zee in, en de boot op. De volgende dag 
vermoordt een wraaklustige Guus Robby, in een fiets-versie van een zogenaamde 'drive-by 
shooting'.

Erik neemt dienst bij de RAF, met het doel om echt 'iets te doen' en Duitsers te doden. Hij 
vliegt een Mosquito bommenwerper. Dit is een wijziging ten opzichte van het boek, waarin 
staat dat Hazelhoff Roelfzema bij een elite-eenheid zat, meerbepaald de PathFinder Force, die 
voor  de  bommenwerperstroom  uitvloog  om  het  doel  te  markeren.  De  prestaties  van  het 
hoofdpersonage worden hierdoor bescheidener maakt omdat dat een elite-eenheid was.108

Speciale  aandacht  dient  nog  te  gaan  naar  de  laatste  scène.  Ik  heb  al  enkele  voorbeelden 
genoemd waar Erik in een positief daglicht kwam te staan door het contrast met een ander 
personage. Bij de feestelijkheden in Leiden stopt hij met z'n Amerikaanse jeep bij z'n oude 
appartement. Hij treft daar Jack, die daar zowat de hele oorlog heeft gezeten, verder werkend 
aan z'n studie. Dan ontvouwt zich een stereotypische scène. Jack zegt: "We zijn er door gerold.  
Vraag niet hoe". Erik wordt stil en kijkt peinzend naar de foto van de zes vrienden die vlak 
voor de oorlog op diezelfde plek werd gemaakt. Vier van de zes zijn dood. Alleen hij en Jack 

108 HAZELHOFF ROELFZEMA, op. cit., p. 209
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blijven nog over. Jack praat maar door terwijl hij wijn haalt, heeft geen idee van het gênante 
van de situatie en legt zo de nadruk op de stille Erik. Zoals de kijker weet, heeft hij veel moeite 
gedaan en veel meegemaakt, terwijl Jack slechts 'clandestien tentamen' heeft gedaan. 'Linke 
soep!'. De stille Erik is bijgevolg de bescheiden verzetsheld.109

Afbeelding 15. Laatste scène. Vlnr: Jack Ten Brinck (Dolf De Vries) en Erik Lanshof (Rutger  
Hauer)

4.5  Conclusie
Tijdens tweeënhalf uur Soldaat van Oranje krijgen we een beeld van Erik Lanshof specifiek en 
het  studentenverzet  meer  in  het  algemeen,  als  zijnde  een  stel  avonturiers.  Ze  nemen  het 
verzetswerk pas na een aantal tegenslagen ernstig. En eens de zaak dan ernstig is, weten ze zich 
goed  uit  de  slag  te  trekken.  Zelden  met  voorzichtigheid  of  hard  werken,  maar  vooral  als 
handige jongens met een James Bondallure. Ze zijn voor geen kleintje vervaard als het echt 
gevaarlijk wordt, maar het liefst zouden ze toch iets anders doen. Namelijk Duitsers doden, wat 
als écht (verzets)werk wordt beschouwd.

Desondanks worden ook veel serieuzere verzetslui  opgevoerd,  zoals Guus en Robby in het 
begin, en Nico de hele film door. Deze krijgen natuurlijk veel minder aandacht, omdat ze de 
hoofdfiguren niet zijn en omdat ze weinig spectaculairs doen. Daarnaast is Erik zelf nog een 

109 Dit is nog steeds het beeld van Erik Lanshof. Ondanks het boek zelf, blijkt Erik Hazelhoff Roelfzema niet aan 
dat beeld te beantwoorden.
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einzelgänger. Dat is ideaal voor een filmpersonage, maar atypisch voor een lid van het verzet 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. We moeten echter vermelden dat op deze regel ook de echte 
Erik een uitzondering vormt.

De verhoudingen van de personages ten opzichte van elkaar illustreren een vrij typisch filmisch 
fenomeen. Het gaat om een klein groepje, dat elkaar vaak kent. De oorlog wordt bij wijze van 
spreken ook onder elkaar uitgevochten. Drie vrienden – de goeden – vechten tegen de verrader 
Robby en de ouders van Alex. Deze laatsten vechten – op overdreven veel fronten – fel terug 
door  precies  hen te  proberen  opsporen.  Alex zelf  is  een  andere  vertegenwoordiger  van  de 
collaboratie. Jack op zijn beurt vertegenwoordigt de massa die probeert de oorlog te overleven.

De film is, deels door de 'ware feiten', erg patriottisch. De koningin zelf wordt meerdere keren 
opgevoerd en is een volwaardig personage. Ze omschrijft het belang van het verzet als volgt: 
"De mensen van de toekomst zitten op dit moment in Holland, in 't verzet. Gewone mensen.  
Deftigheid heeft afgedaan, want na de oorlog wordt alles anders. De ware adel, dat zijn de  
verzetsstrijders." Enkel de laatste zin heeft enige betekenis in relatie tot het beeld dat de film 
ophangt. Erik en Guus kunnen wel vergeleken worden met ridders, door hun grootste daden en 
hun individuele aard. Maar de koningin wordt een beetje wereldvreemd voorgesteld, en ook 
haar visie op het verzet is niet die die de film zelf naar voor brengt. Haar woorden worden nog 
verder  ondermijnd  wanneer  een  van  de  politici  die  Guus  moet  halen  laconiek  opmerkt: 
"Wilhelmina en democratie? Een late roeping!"
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5  De Partizanen

5.1  Gegevens110

Titel: De partizanen

Jaar: 1995 (TV-serie)
2008 (DVD) = bestudeerde versie

Land: Nederland

Regisseur: Theu Boermans

Scenarist: Jan Blokker

Producent: Jackeline de Goeij
Harm van Duin
Frank Jansen

Productie: KRO
Trust

Cast: Dirk Roothooft (Sjoester)
Theu Boermans (Thomassen)
Huub Stapel (Hendrik)
e.a.

Duur: 212 minuten (3 delen)

Taal: Nederlands, Limburgs (dialect)
Nederlands ondertiteld

Waardering: IMDB: 7,0/10 (30 stemmen)
Gouden Kalf 1995: Beste acteerprestatie Tv-drama: Huub Stapel

Beste Tv-drama
Noord-Zuid trofee 1996111

5.2  Verhaal
Een korte  navertellen van de gebeurtenissen in  de volgorde waarin ze in  de serie  getoond 
worden  is  hier  niet  op  zijn  plaats  omwille  van  twee  redenen.  Ten  eerste  worden  er  twee 
verschillende  verhaallijnen  door  elkaar  geweven.  Elk  zal  apart  behandeld  worden.
Beide lijnen zijn niet alleen verweven, ze lopen ook in elkaar over. Zo begint een personage 
vaak iets over vroeger te vertellen en zien we dat een paar tellen later ook gebeuren in beeld. 
Alles wat bij vroeger hoort zullen we hier bij  vroeger weergegeven, ongeacht de verhaallijn 

110 http://www.imdb.com/title/tt0112116/
111 "Noord-Zuidtrofee voor De Partizanen", Het Belang van Limburg, 7 juni 1996, p. 38.
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waarin we het te horen krijgen. Het gaat hier namelijk over het plot. De eerste verhaallijn speelt 
zich  af  in  1944 en  de  tweede  in  1994.  De eerste  wordt  verteld  in  de  volgorde  waarin  de 
gebeurtenissen zich afspelen, niet die waarin ze getoond worden. Die volgorde is vaak – maar 
niet altijd – hetzelfde. De tweede verhaallijn wordt samengevat. De scènes van dit deel zijn 
namelijk bijzonder fragmentarisch en het zou te ver leiden om deze te ordenen. Bovendien 
heeft dit ook helemaal geen zin heeft gezien de functie van deze tweede verhaallijn (cf. infra).

5.2.1  Vroeger: 1944

Het is dinsdag 5 september 1944. Dolle Dinsdag. Frankrijk en België zijn in relatief sneltempo 
bevrijd en de geallieerden staan aan de Nederlandse grens. De Nederlanders verwachten dat het 
nu elk moment aan hen kan zijn. Er is geen reden om aan te nemen dat het niet even snel zal 
gaan.  Overal  zien  de  mensen  groepjes  terugtrekkende  Duitsers  die  er  krijgslustig  noch 
gevaarlijk uitzien.  Geruchten steken de kop op en verspreiden zich als  een lopend vuurtje. 
Mensen beginnen te feesten en zwaaien met vlaggen en oranje lintjes. Terwijl de Duitsers er 
nog  zijn.  In  het  dorpscafé  wordt  gezongen  en  we  horen  de  vele  verschillende  geruchten. 
Iedereen heeft wel van iemand gehoord dat de geallieerden daar of daar zijn. Vlakbij in elk 
geval.  De klanten willen het portret  van de koningin al  weer ophangen,  maar de Sjeng de 
cafébaas steekt daar een stokje voor. Sjoester komt in het café, flirt tot grote afkeuring van 
Sjeng wat met diens dochter Thérèse en gaat dan naar boven. Daar zit een groep verzetsleden al 
een uur op hem te wachten. Maar dat kan Sjoester niet schelen. Er is een gast – Rokus – van de 
landelijke KP. Direct wordt benadrukt dat Hendrik – van de KP Limburg-Noord – nog steeds de 
baas is. De groep zit met een probleem, de brug is afgesloten. Hun opdracht was om de brug te 
bezetten  op het  sein  van  Londen.  Maar  deze  is  nu veel  te  zwaar  bewaakt.  Rokus  zit  ook 
letterlijk  vast,  hij  geraakt  niet  meer  terug  over  de  Maas,  naar  huis.
Ze besluiten zich terug te trekken uit het dorp omdat hun aanwezigheid een gevaar is voor de 
dorpelingen. Ze gaan naar een boerderij vlakbij, waarnaar ze ook een handvol wapens moeten 
meenemen. Vooral de mitrailleurs vormen een probleem. De mannen van de KP hebben die uit 
een neergestorte bommenwerper gesloopt en die dingen zijn nauwelijks draagbaar – laat staan 
te  verbergen.  Met  de  medewerking  van  de  pastoor  zetten  ze  een  processie  op  poten,  als 
dekmantel voor het transport.

Op de boerderij hangen ze maar wat rond. Er is niets te doen voor hen. Ze hebben geen nieuwe 
opdrachten en ook geen materiaal om wat dan ook te beginnen. De sfeer wordt er niet beter op. 
Rokus moeit zich nergens mee. Toch kunnen de Limburgers hem niet goed hebben. Ze denken 
dat hij hen minacht. Bovendien groeit er een relatie tussen Rokus en Els, een koerierster van de 
groep,  en dat  zit  vooral  Pie  en Hendrik  niet  lekker.  De verveling  en  onmacht  bereikt  een 
toppunt, maar dan komen er vier Duitsers het erf op om te vragen of ze een appel kunnen 
krijgen. De groep neemt hen gevangen. Dat biedt hen een aantal voordelen: ze hebben actie, ze 
hebben wapens waar ze nog meer acties mee kunnen uitvoeren én ze hebben vier soldaten 
gevangen, iets wat op zich al de Duitse zaak schaadt. Ze sluiten hen op in het varkenshok en 
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werken een wachtregeling uit.  Enige tijd later  doet zich nog een kans voor wanneer ze elf 
Duitse  parachutisten  op de fiets  tegenkomen.  Ook zij  worden gevangengenomen en  op  de 
boerderij opgesloten.112 KP Limburg-Noord heeft de smaak te pakken. Ze gaan actief op zoek 
naar  meer  slachtoffers.  Een  groot  deel  daarvan  biedt  toch  niet  meer  dan  wat  symbolisch 
weerwerk. Het zijn vaak oude mannen en de meeste zijn de oorlog moe. Ze zijn in staat om nog 
drie groepjes krijgsgevangenen aan hun buit toe te voegen. De laatste gevangene die ze maken 
is een SS-onderofficier in z'n eentje met de auto. Het is direct duidelijk dat deze man, die Beck 
heet, voor problemen zal zorgen. Hij legt zich niet neer bij de situatie en jut zijn landgenoten 
op. Hij wordt daarbij bijgestaan door Kowalik, de leider van de elf parachutisten. Een van de 
eerste gevangenen, Günther, evolueert in de andere richting. Tussen hem en Rokus ontstaat een 
band. Ze spelen schaak. Het valt Beck enorm tegen dat het juist Günther is die hij nodig heeft 
om  een  opstand  te  laten  slagen.  Hij  zit  namelijk  dichtst  bij  het  pistool  van  een  van  de 
partizanen, maar weigert in actie te komen.

Dan komt het bericht dat operatie Market Garden is mislukt. De bevrijding zal nog langer op 
zich laten wachten. Terwijl KP Limburg-Noord daar wel op had gerekend, anders hadden ze al 
die Duitsers niet gevangen. Nu moeten ze hen voor langere tijd bijhouden, wat riskant is, en 
ook nog eens te eten geven. De Duitsers van hun kant zijn heel erg opgezet met het nieuws. Ze 
dagen hun cipiers openlijk uit. Ze gaan – tegen het verbod in – dreigend rechtstaan en heffen 
een nazi-lied aan.113 Een tijd later komt een tiental Duitsers aan de boerderij. Er ontstaat een 
vuurgevecht en enkelen ontkomen. De boerderij is dus als schuilplaats verbrand en bovendien 
is  het  hele  dorp  in  gevaar.  De partizanen  nemen hun wapens  en  voorraden  en  vertrekken 
halsoverkop, samen met hun dertig gevangenen de nabijgelegen bossen in. Ze gaan naar het 
leegstaande kamp van Mertens van de LO. Niet veel later komen de gevluchte Duitsers terug 
naar de boerderij, met versterkingen. Nu is de boerderij ook letterlijk verbrand. Aangekomen in 
het kamp van Mertens gaat de groep direct aan het werk. Het kamp stelt niet veel voor en moet 
worden  uitgebreid  en  beveiligd.  Er  wordt  getimmerd,  draad  gespannen  en  loopgraven 
gegraven.
Daarna wordt het leven in het kamp veel minder spectaculair. Er ontstaat een dagelijkse routine 
van was en plas, voor eten zorgen en wachtlopen. De Duitsers blijven, onder leiding van Beck, 
erg opstandig. De spanningen uiten zich in onderlinge conflicten tussen de verzetslui. Alleen 
Rokus blijft koel en hoewel hij zoveel mogelijk vermijdt gezag uit te oefenen heeft hij alles 
onder controle. Inclusief Beck. Rokus is de enige die hem aankan.

Els verzorgde eerder de bevoorrading. Nu ze een tijdje in het kamp zijn besluit ze dit werk 
verder te zetten. Op de fietstocht naar het dorp passeert ze zowat alle mannelijke dorpelingen 
die graafwerken uitvoeren voor de Duitsers. Ze praat met Sjeng, die uitvliegt over het risico dat 
de partizanen genomen hebben en hoe de dorpelingen daar nu het slachtoffer van zijn. Hij 

112 Over de wijze waarop deze beide gevangennames geschieden bestaan er meerdere versies in de serie. cf. infra.
113 'Es zittern die morschen Knochen' vooral de zin "Heute gehört uns Deutschland, morgen die ganse Welt" is van 

belang voor de sfeer.
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concludeert dat ze nergens nog eten zullen krijgen. Ondanks deze hardvochtigheid geeft hij 
haar toch een pak rantsoenkaarten.

De onrust onder de Duitsers heeft een grens bereikt. Als er vechtpartijen ontstaan zet Rokus 
Beck en  Kowalik  hardhandig  apart.  Als  er  enige  tijd  later  een  vluchtpoging wordt  gedaan 
besluit Rokus dat de situatie onhoudbaar is. Hij stelt Hendrik voor om Beck en Kowalik te 
doden. Er ontstaat een discussie en uiteindelijk gaat Hendrik akkoord met een rechtszaak. Hij 
zondert  zich  af  met  de  kapelaan  en  ze  veroordelen  beide  Duitsers  tot  de  dood.
De sfeer  heeft  een  dieptepunt  bereikt.  Hendrik  vertelt  het  verdict  aan  de  groep,  duidt  vijf 
schutters aan en leidt de executie. Tijdens de terechtstelling ontsnapt er alsnog een Duitser. Ze 
moeten weer verhuizen.

Sjoester weet wel een plaats. Het is niet veel maar het moet maar volstaan. Ze trekken enkele 
dagen door de bossen voor ze aan de bewuste plaats komen. Het is al tijdje heftig aan het 
regenen en ze brengen een tweetal nachten in openlucht door. Ze hebben koud, zijn nat en de 
moed staat in hun schoenen. Onderweg moeten ze zich meermaals verbergen voor de Duitse 
tankcolonnes, die over de grote weg door het bos denderen. Dat is niet gemakkelijk met hun 
krijgsgevangenen.  De  verhouding  is  ongeveer  drie  Duitsers  tegenover  één  Nederlander.
Eindelijk komen ze aan. De plaats die Sjoester wist zijn blijkt een gat in de grond te zijn. 
Bijzonder  goed  verborgen,  maar  niet  groot,  niet  helemaal  droog  en  niet  comfortabel.
Een dag later komt Els, die ze vlak voor het vertrek om voedsel hadden gestuurd naar het dorp. 
Ze heeft nauwelijks voedsel mee, maar is wel vergezeld van Thérèse. Ze doet haar verhaal. Het 
dorp wordt blijkbaar regelmatig beschoten. Mertens wil hen niet helpen, hij vindt het te riskant 
voor z'n mensen.  Sjeng merkt nog op dat  als  ze  ontdekt  worden het hele  dorp zal  moeten 
boeten. De partizanen kunnen geen kant meer uit.  Ze moeten overleven op het weinige dat 
Sjoester kan stropen, paddestoelen die ze om beurt gaan zoeken en het weinige voedsel dat Els 
en Thérèse mee hadden. De honger wordt erger en velen worden ziek door de verzwakking, het 
vocht en de kou. Het gerucht gaat dat het vlektyfus is. Ondertussen vallen de granaten ook al in 
het  bos  om hen heen.  De onrust  stijgt  snel.  De partizanen spreken erover  om de Duitsers 
allemaal te doden en dan te vluchten. Hendrik is principieel tegen, maar stort even later zelf in. 
Rokus vindt het tijd worden voor actie en samen met Joost steekt hij op een nacht de Maas 
over, richting de geallieerden. Voor hij vertrok heeft Rokus echter nog stiekem zijn pistool aan 
Günther toevertrouwd.

Aangekomen bij de Amerikanen worden Joost en Rokus eerst verzorgd en zelf gevoed. Met 
donuts,  wat  een luxe.  De Amerikaanse commandant doet nogal lastig.  Hij  wil  van dat stel 
amateurs af, dat hem toch niks te bieden heeft. Van dertig krijgsgevangen is de commandant 
niet onder de indruk. Beide partizanen keren dus maar onverrichter zake terug. Het enige wat 
ze nog meekrijgen is enkele pakken sigaretten. Bij de oversteek terug aarzelt Rokus even. Maar 
Joost vindt dat ze het aan hun vrienden verplicht zijn om terug te gaan. Midden op de rivier 
worden ze echter beschoten en Joost laat het leven. 
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Ondertussen trekt het front langzaam over hun hoofden door de bossen. Wanneer ze omgeven 
zijn door Amerikanen steken ze de witte vlag uit. Wat vervolgens uit de schuilplaats komt is 
werkelijk  een  zielig  hoopje  ellende.  De Amerikaanse  commandant,  een  andere,  scheidt  de 
Duitsers van de Nederlanders. Rokus doet nog een poging Günther in de Nederlandse groep te 
houden, maar een opmerking van Hendrik doet de Amerikanen snel de zaak rechtzetten.

5.2.2  Nu: 1994

Radiojournalist Thomassen maakt anno 1994 een reportage over de noodlottige gebeurtenissen 
in een Noord-Limburgs dorp,  in het najaar  van 1944. Dit  naar  aanleiding van de vijftigste 
verjaardag  daarvan.  Hij  neemt  interviews  af  van  vijf  overlevenden.  Met  enkelen  van  hen 
bezoekt hij ook de plaatsen waar het gebeuren zich afspeelde. Hij stopt er nogal wat werk in, en 
tegen het einde van zijn project hangt zijn werkkamer vol krantenknipsels en liggen er stapels 
geluidsbanden, keurig gecatalogeerd, op de schappen.

Hij interviewt de Sjoester die toen een buitenbeentje was en dat nog steeds is. Hij vertelt graag 
en veel over de gebeurtenissen van tijdens de oorlog. Het kost alleen wat moeite om orde in die 
chaos te scheppen. Thomassen interviewt ook Hendrik die destijds de leider was, ondanks het 
feit dat hij niet zo'n leiderstype is. Dat blijkt uit de verhalen van anderen en tevens zijn vrouw 
bevestigt dit. Ook heeft Hendrik een eerbewijs – in de vorm van een oorkonde –  ontvangen 
van de Amerikanen voor zijn inzet tijdens de oorlog. Zelf heeft hij een standbeeld geschonken 
aan de gemeente. De versies van Sjoester en Hendrik over bepaalde gebeurtenissen lopen nogal 
uiteen. De derde persoon die geïnterviewd wordt is Els. Zij was koerierster en had een tijdlang 
een verhouding met Rokus. Haar visie op het gebeurde wijkt nogal af van de andere twee. Ze 
ziet minder het nut in van hun daden en heeft meer oog voor de ellende die ze veroorzaakten.

Thomassen neemt deze drie 'veteranen' ook samen een interview af. Dit doet hij terwijl ze naar 
jaarlijkse  gewoonte  de  Maas  opvaren  om  daar  een  bloemenkrans  te  'leggen'  voor  Joost.
Het komt onder andere ter sprake dat Rokus nooit meer iets van zich liet horen, nooit inging op 
het uitnodigingen of kaartjes. Ook niet van Els, die toch een relatie met hem had tijdens de 
laatste dagen van de oorlog. Thomassen zelf voegt daaraan toe dat hij er ook maar niet in slaagt 
om een afspraak te maken met Rokus. En dat is heel vervelend,  want die blijkt een aantal 
ontbrekende antwoorden te hebben.

De vierde man die geïnterviewd wordt is de Duister Günther. Hij levert een genuanceerder kijk 
op  de  heldendaden van  de  vorige  drie.  Tot  ieders  verrassing  heeft  hij  wel  nog regelmatig 
contact met Rokus. Dit echter vooral in de vorm van 'Fernschach', schaken per briefkaart.

Uiteindelijk krijgt Thomassen toch een afspraak met Rokus. Het verschil tussen deze Hollandse 
stedeling en de Limburgse dorpelingen is in de loop der jaren nog uitgegroeid. Behalve dat ze 
geen contact meer hebben is Rokus ook professor recht geworden, een hele autoriteit in zijn 
vakgebied.  Hij  heeft  de  oorlog  op  een  andere  manier  verwerkt  en  is  bijzonder  kritisch.
Thomassen – die naar zijn gewoonte vooral veel vragen stelt die heel moeilijk liggen – krijgt 
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enkele antwoorden, maar niet naar tevredenheid. Even later ontdekt hij echter een schaalmodel 
in het huis van Rokus. Dit schaalmodel bestrijkt het hele gebied waarbinnen de gebeurtenissen 
zich afspeelden en deze zijn er precies op aangegeven. Hieruit blijkt dat Rokus er nog echt mee 
zit en Thomassen krijgt de antwoorden die hij wilde.

Op het einde verzamelen Hendrik, Sjoester, Els en Günther zich in het dorpscafé om samen 
naar de reportage van Thomassen op de radio te luisteren. Ze zijn benieuwd wat die ervan 
gemaakt heeft, maar ook wat de anderen precies hebben verteld. Ironisch genoeg komt op dat 
moment een bus Duitsers aan, toeristen, die het onmogelijk maken nog iets te verstaan. Ze 
staan op het punt van naar iemands huis te gaan als Rokus verschijnt. Het is even stil, maar dan 
volgt een emotioneel weerzien. Wanneer Rokus suggereert dat ze het misschien helemaal niet 
willen horen krijgt hij onmiddellijk bijval. Ze gaan weer zitten en drinken samen een borrel.

5.3  Bron van het scenario
"Het  verhaal  van  De  Partizanen  is  gebaseerd  op  gebeurtenissen  die  zich  vijftig  jaar  
geleden  in  werkelijkheid  hebben  voorgedaan.  Het  is  niet  de  reocnstructie  van  die  
werkelijkheid, maar een verbeelding ervan."

Het scenario van De partizanen is gebaseerd op ware feiten. Er wordt echter expliciet vermeld 
dat dit niet wil zeggen dat ze ook de werkelijkheid tonen. Op de DVD's staat een documentaire 
over het katholieke Limburg en twee over de bospartizanen. Deze documentaires bezitten een 
hoog dramagehalte. Een deel ervan bestaat uit interviews met ooggetuigen die nog in leven 
zijn. Om te beginnen is er gebruik gemaakt van deze getuigenissen aangevuld met informatie 
van het verzetsmuseum in Overloon en twee boeken over het onderwerp.114

De keuze  van  het  onderwerp  voor  een  serie  is  allesbehalve  neutraal.  Enerzijds  wilden  de 
makers een minder heroïsche kant van het verzet tonen, maar anderzijds nemen ze meteen een 
onderwerp  waarbij  vanalles  flink  is  misgelopen.  Het  is  dan  ook  zeer  aannemelijk  dat  het 
gehalte aan drama het belangrijkste criterium is geweest. Niet alleen het drama van een falende 
actie,  maar  ook  dat  van  de  gedwongen  samenwerkingen  tussen  tegengestelden:  verzet  en 
bevolking, verzet en Duitsers, Hollanders en Limburgers.

De vergelijking met de documentaire is erg interessant. Daaruit blijkt in hoeverre de scenaristen 
zijn afgeweken van de werkelijkheid.

Nederlands Limburg is een rooms-katholiek bastion, waardoor het contrast met Holland groot 
is. Dit is bijzonder dankbaar materiaal voor een dramaserie. Wel lijkt het hoofdkwartier van de 
KP Limburg-Noord  in  een  beeldenfabriek  –  dus  omgeven  door  heiligenbeelden  –  wel  erg 
overdreven. Toch is het verschil met de werkelijkheid klein. De beeldenfabriek blijkt niet hét 
hoofdkwartier  geweest  te  zijn,  maar  wel  een  onderkomen.  Ook  de  kapelaan  die  met  de 
partizanen mee door de bossen trok is blijkbaar niet vergezocht. Hetzelfde geldt trouwens voor 
114 J.W. HOFWIJK, Verzet: De 66 dagen van Baarlo, Baarn,1982 en J. DERIX, De bospartizanen van Baarlo, 

Venlo, 1980.
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de processie, hoewel deze in werkelijkheid wellicht wat minder karikaturaal geëindigd is.

Het aantal van de hele groep, inclusief gevangenen, lag rond de vijfendertig tot veertig mensen. 
De serie  heeft  het  aantal  gevangenen  niet  overdreven,  maar  wel  het  aantal  verzetsmensen 
verminderd. Zo waren er ook meer mensen uit Holland – KP Maas&Waal – komen aanzetten 
dan enkel Rokus. Maar een overdaad aan karakters is nooit goed voor een film, zelfs niet voor 
een serie.

Een aantal andere zaken wordt dan weer niet getoond. Zo hebben de Duitsers een grote razzia 
gehouden en een reeks wreedheden begaan op de dorpelingen van Baarlo. Het drama dat hierin 
schuilt, hebben de makers aan zich voorbij laten gaan. Terwijl de relatie tussen verzet en het 
dorp mijns inziens toch onvoldoende in beeld is gebracht. Zeker niet genoeg om de aandacht te 
verantwoorden die besteed wordt aan het standbeeld dat Hendrik aan het dorp schenkt in plaats 
van andersom. Ook de keuze om de bevrijding te laten geschieden door de Amerikanen lijkt 
vreemd. Zowat geheel Nederland werd bevrijd door de Canadezen en andere troepen van het 
Gemenebest.115 Het klopt wel dat de Amerikanen deelnamen aan de bevrijding van Limburg, 
maar de ooggetuigen zijn formeel: ze zijn bevrijd door Schotten.

5.4  Beeldvorming

5.4.1  De serie als geheel

De twee  verhaallijnen  maken  deze  serie  wel  heel  bijzonder.  Het  verhaal  uit  1944  is  vrij 
klassiek, maar de lijn van 1994 daarbovenop biedt een extra perspectief. Ten eerste zorgt deze 
voor  extra  drama  en  spanning.  Om  praktische  redenen  behandelen  deze  interviews  de 
gebeurtenissen niet chronologisch. Het verhaal van 1944 wordt echter wel aan de verhaallijn 
van  1994  ophangen.  Daar  wordt  slim gebruik  van  gemaakt,  met  als  resultaat  dat  er  extra 
spanning gecreëerd wordt. Een goed voorbeeld is het interview met Els, op de locatie van de 
boerderij. Op dat moment zit het verhaal van 1944 in het stadium dat de partizanen op hun 
gemak onderkomen hebben gevonden in die boerderij. Maar een enkele opmerking van de oude 
Els – "Direct na de oorlog hebben ze de boerderij terug opgebouwd" – zorgt ervoor dat we de 
komende  gebeurtenissen  in  spanning  afwachten.  Zo  wordt  ook  de  tweede  aflevering 
opgehangen aan een gezamenlijk interview, terwijl de overlevenden een krans gaan uitwerpen 
voor Joost. De kijker heeft op dat moment niet door dat er iets aan de hand is met Joost, en op 
het  einde  van  de  aflevering  weet  hij  het  nog niet.  Een derde  voorbeeld  is  de dramatische 
introductie  van  Beck.  Thomassen  stelt  met  extra  aandacht  de  vraag  "En  Beck?", waarop 
Sjoester antwoordt: "Ja, Beck hadden we beter niet kunnen pakken.". Pas daarna komt Beck 
zelf ook in beeld. Gedurende de rest van die eerste aflevering blijkt hij inderdaad een lastpak te 
zijn,  maar  toch  gaat  het  niet  ernstig  mis.  Zo  zijn  er  nog  enkele  voorbeelden  te  vinden.
De getuigenis van Rokus is op die manier met opzet naar het einde verplaatst omdat hij de 

115 HAKKERT, Op. cit., pp. 261-301
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meest specifieke antwoorden geeft.

Een tweede perspectief dat de tweede verhaallijn biedt is historisch kritisch van aard. De kijker 
ziet dat de herinnering van overlevenden bijgekleurd wordt. Dit kan door vergeten, verbloemen 
of ook liegen zijn.116 Maar zo treden er wel verschillen op in de versies. In deze serie worden de 
verschillende versies netjes naast elkaar geplaatst, zonder een duidelijke keuze voor de een of 
de ander. Er is misschien een lichte implicatie dat de minst heldhaftige versie de ware is, omdat 
dat het best past bij het beeld dat over het algemeen wordt gevormd over de bospartizanen. Het 
is misschien een beetje jammer, maar Thomassen zelf gaat niet in op de verschillen. De serie 
houdt ook op voor het eindresultaat wordt uitgezonden.

Daarnaast  zijn er  ook nuanceringen.  De ene getuige spreekt de andere niet  tegen,  maar ze 
hangen toch een licht verschillend beeld op. Zo beweert Günther dat het helemaal niet toevallig 
was dat hij en z'n medesoldaten zijn gevangengenomen. Ze waren er welhaast naar op zoek. 
Wanneer Thomassen de vraag stelt wat ze zoal uitvoerden in het kamp in het bos antwoordt 
Hendrik: "Paraat blijven voor de aanval", Sjoester somt een hele reeks huishoudelijke taken op 
en  Els  zegt  laconiek  "Niets".  Ze  spreken  elkaar  hier  niet  tegen  maar  het  zijn  wel  drie 
verschillende  nuances  van  het  nut  van  hun  bezigheden.  Tot  slot  zijn  er  ook  nog  kleine 
verschillen in herinnering. De ene weet bepaalde feiten preciezer dan de andere. Zo is er een 
korte discussie over de ontsnapte Duitser. Eerst is het Klincke, daarna Klinsdorf en uiteindelijk 
Klinsmann. Met deze laatste naam gaan ze ook alledrie akkoord.

Dit alles wordt mooi samengevat wanneer Thomassen Rokus komt interviewen en deze laatste 
van wal steekt met:

"Ik moet die man waarschuwen. Hij  werkt met ooggetuigen en ooggetuigen kan je  
nooit vertrouwen. Hoe langer iets geleden is, des te meer is de herinnering vervaagd, 
vervormd en bijgekleurd. [...] Ik zal niet tegen u liegen, maar dat wil niet zeggen dat u  
mij op mijn woord moet geloven."

Behalve bronnenkritiek krijgen we ook een postmodernistische aanpak. De bronnen worden 
wel kritisch bekeken, maar er blijkt  geen ene waarheid uit  te komen. Er zijn verschillende 
verhalen mogelijk. Iedereen heeft z'n eigen tekst en de uiteindelijke tekst die de waarheid moet 
vormen blijkt enkel te verwijzen naar andere teksten.

Naast deze bijzondere invalshoek zijn nog twee zaken van invloed op het beeld dat de serie als  
geheel ophangt van het verzet. Ten eerste is er de beperkte wereld van de bospartizanen. Dit is 
een kleine groep die wordt verbeeld gedurende iets meer dan twee maanden op een moment 
waarin een groot deel van Nederland reeds bevrijd was. Deze bospartizanen zijn een groepje 
KP en houden zich voornamelijk met gewapend verzet bezig. Er is geen sprake van politiek, 
inlichtingen,  etc.  Ze  nemen  enkele  Duitsers  gevangen,  maar  hun verder  actie  bestaat  toch 
vooral  uit  het  vluchten voor en omgaan met  de gevolgen daarvan.  Een tweede belangrijke 

116  VAN MELKEBEEK, op. cit., pp 18-21.
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invloed  op  het  beeld  zijn  de  rollenverdelingen.  Protagonisten  en  antagonisten.  Een  klein 
groepje mensen is in dit geval door de keuze van het onderwerp welhaast realistisch, maar hun 
relaties zijn typisch voor film. Sjoester als  einzelgänger, Rokus als concurrent van Hendrik. 
Rokus als tegenhanger van de katholieke Limburgers en tenslotte Rokus in een persoonlijke 
vete met een welbepaalde vijand, Beck.

5.4.2  Detailbespreking

Gebrek aan leiderschap

Uit  talloze scènes blijkt  dat  Hendrik,  een onderwijzer,  een heel  slechte  leider  is.  Hij  heeft 
nauwelijks gezag over z'n manschappen en hij is ook verre van zeker van zichzelf. Meermaals 
zoekt hij steun bij zijn collega's – "Zouden we..." – alvorens ergens toe te besluiten.  Veel van 
zijn beslissingen komen ook niet van hemzelf. Suggesties van anderen voert hij dankbaar uit, 
bij  gebrek  aan  alternatief.  Maar  vooral  wordt  hij  vaak  voor  een  voldongen  feit  geplaatst. 
Tekenend is dat hij – wanneer de gemoederen te hoog oplopen –  een stukje toegeeft, terwijl hij 
het toch geen goede beslissing vindt. Zo heeft hij wel de situatie ontmijnd, maar voert hij geen 
consequent beleid. Hendrik probeert dat gebrek aan leiderschap te verhelpen of te camoufleren 
door  zeer  punctueel  en  schematisch  te  werk  te  gaan.  Tot  hilariteit  of  ergernis  van  zijn 
kompanen heeft hij overal een rooster voor opgesteld. Tot op het laatst toe. Op het einde stort 
Hendrik in, juist omdat hij geen uitweg meer ziet, en niemand hem die nog kan bieden. Bij de 
bevrijding uit het hol moeten de Nederlanders gescheiden worden van de Duitsers.  Daarbij 
verraadt Hendrik nog op vrij kinderachtige wijze Günther, die door Rokus bij de verkeerde 
groep werd ingedeeld.

Rokus bemoeit zich niet met het leiderschap van Hendrik. Hij ziet het maar aan, hoewel het 
duidelijk niet erg goed draait. Ook als Hendrik persoonlijk bij Rokus wat tips komt vragen wil 
hij niet helpen. Later, wanneer het wel moet, neemt Rokus toch wat van de leiding op zich. Hij 
hoedt er zich echter voor om ook de verantwoordelijkheid over te nemen om zo de schuld van 
het falende beleid niet op zich te nemen. In werkelijkheid hebben de landelijke KP'ers vooral in 
het  begin  leiding  gegeven,  toen  er  nog  enige  strategische  mogelijkheden  waren.  Vanaf  de 
overvallen voor wapens zijn ze gevolgd.

Het wordt ook letterlijk gezegd dat Hendrik geen goede leider was. Zelfs zijn vrouw, in 1994, 
zegt tot twee maal toe dat hij over zich heen laat lopen. In de beelden wordt getoond dat Rokus 
de leiding op zich nam om de boerderij te evacueren. Niettemin betwist de oude Hendrik dat, 
en de oude Sjoester valt 'm bij. Op een ander moment echter lost Sjoester het anders op, door 
diplomatisch te zeggen: "Jij had de leiding Hendrik,  maar hij  was de baas." Dit is weinig 
overtuigend vergeleken met het beeld dat de serie ophangt. De echte plaatselijke leider van KP 
Limburg-Noord – Lou Bouten – komt in de documentaire veel beter over. Ze hebben inderdaad 
ook in werkelijkheid veel fouten gemaakt, maar het is niet de sukkel die Hendrik in de serie is.
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Afbeelding 16. Hendrik (Huub Stapel) verraadt Günther.

Inefficiëntie

De bospartizanen modderen maar wat aan. Ze hebben dan wel een aantal Duitsers gevangen, 
maar ze weten eigenlijk niet wat ze met hen aan moeten. Dat ze die dan ook moeten te eten 
geven wordt steeds moeilijker. Behalve die vangsten doen ze omzeggens niets. Ze hangen maar 
wat rond op de boerderij en zijn afhankelijk van het dorp voor hun ravitaillering. De oude Els 
noemt het zelfs "vakantie". Zoiets blijkt in beide versies ook duidelijk op het moment van de 
eerste gevangenname (cf. supra). Er komen vier Duitsers op het erf die even later gemoedelijk 
in de keuken gaan zitten en geen enkele verzetsman heeft iets in de gaten. Zij zitten namelijk op 
hun dooie gemak in de schuur en moeten worden gewaarschuwd door Els, die net aan komt 
fietsen.

In het kamp in het bos voeren ze evenmin veel uit. Was en plas, koken en wachtlopen. Maar het 
beeld van hun inefficiëntie  tijdens  te  periode in  het  kamp wordt  vooral  geschetst  door  het 
contrast met de Duitsers. De bospartizanen laten volledig over zich heen lopen. De Duitsers 
treiteren en zingen,  terwijl de verzetslui  teneergeslagen zijn. Het mag eigenlijk een wonder 
heten dat de ontsnapping niet gelukt is. Behalve de slechtere sfeer is het weer ook minder in het 
kamp. Het regent er vaak pijpenstelen, terwijl het in de periode op de boerderij nooit slecht 
weer was.

-82-



Afbeelding 17. Uitbreidingswerken aan het kamp bij aankomst in het bos. De sfeer is nog goed,  
zo ook het weer. Bemerk het bordje "bevrijd gebied" dat ze niet vergeten meenemen zijn van de  
boerderij.

Ze zijn zich wel bewust van het feit dat ze misschien niet goed bezig zijn. Die vraag rijst een 
aantal keren tijdens de oorlog, vooral wanneer ze tegenslagen te verwerken krijgen. Zo zijn ze 
bijvoorbeeld zeer teleurgesteld dat ze niet in actie kunnen komen wanneer de wapendropping 
niet door blijkt te gaan. Dat zorgt dan wel voor talloze interne spanningen. Na de oorlog, in de 
interviews, komt meermaals de vraag van Thomassen of ze aan deze of gene actie wel goed 
deden. De veteranen relativeren zowat elke actie uit het verhaal, nu ze ouder en wijzer zijn.
De sterkste  relativering  van  hun daden  komt  echter  van  de  Amerikaanse  commandant  die 
Rokus en Joost te woord staat. Hij vraagt hen uit over hun gevangenen:

− How did you get them?
− We captured them
− Were those orders?
− Not exactly.
− Oh, in your spare time then.

De ironie kan niet op. De KP houdt zich blijkbaar bezig met oorlogje spelen en dat heeft niks te 
maken met de werkelijke oorlog die hij voert. En hij doet er nog een schepje bovenop met de 
toevoeging: "Thirty prisoners? We've already captured more than a million, son". Zodoende is 
de inspanning van de verzetslui getypeerd als een druppel op een hete plaat en zeker het risico 
niet waard.

Ik heb Hendrik al uitgebreid gekarakteriseerd. Maar ook de anderen hebben enkele kenmerken 
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die ervoor zorgen dat de KP Limburg-Noord vaak meer op een stel klungels lijkt dan op een 
verzetsbeweging. Frans is een kunstenaar, hij maakt beelden. Hij is ook bijzonder onhandig met 
een wapen in zijn handen, bang van het ding zo lijkt het wel. Pie is een boerenzoon. Hij heeft 
wel het zogenaamde 'boerenverstand', maar wil veel te graag in actie komen. Joost is nog veel 
te jong. Ook De Sjoester wordt uitgebreid gekarakteriseerd. Het lijkt alsof hij de oorlog als een 
tijdverdrijf  beschouwt.  Hij  is  stroper,  brengt  veel tijd in het bos door en is  een beetje een 
einzelgänger. Hij komt te laat op meetingen, verdwijnt soms voor een tijdje het bos in en is 
vaak niet erg behulpzaam. Een typische dialoog toont dat aan. Sjoester presenteert Hendrik het 
hol in de grond, terwijl ze zelf op de natte bosgrond liggen:
− Een hol?
− Wacht dat je, een jeugdherberg?
− Is het te doen?
− Is dit te doen dan?

Afbeelding 18. Scène waarin de jongste partizaan, Joost (Mark Ram) onzeker naar het wapen 
kijkt dat hij net in z'n handen kreeg gestopt.

De Sjoester is overigens nog interessant om een bepaalde opmerking. Hij zegt niet te weten 
waarvoor die oorlog nu eigenlijk nodig was: "Zij wilden de baas spelen en wij wilden dat niet.  
De rest is er later bijverzonnen." Dat zegt zeer veel over hoe die jongens geschetst worden, 
namelijk als boeren van op de buiten, zonder enig politiek inzicht. Anderzijds is de eerste zin al 
voldoende reden om weerstand te bieden.

Het kamp in het bos hebben ze in werkelijkheid gevonden en uitgebreid zoals getoond wordt in 
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de serie. Het was alleen beter verborgen in het struikgewas, maar dat is wellicht weggelaten om 
te zorgen dat er ook nog iets van te zien zou zijn in beeld. Het hol in de grond ziet er volgens de 
overlevenden  ook  uit  zoals  het  was.  Maar  het  grote  verschil  zit  'm  in  het  feit  dat  ze  in 
werkelijkheid het hol zelf gegraven en gecamoufleerd hebben terwijl ze op de vlucht waren. 
Dat is meteen een stuk efficiënter dan de gelukkige vondst van de groep uit de serie.

Tegen het einde van de serie is het groepje nog slechts een en al miserie. Ze zijn nat, koud, 
hongerig  en  ziek.  Het  moreel  is  bijzonder  laag.  Hoewel  de  ziekte  er  voor  de  serie  is 
bijverzonnen – in de plaats van de luizen uit de werkelijkheid – creëert de serie wel een heel 
zielig beeld. Dit wordt op het scherm gebracht door een miserabele witte vlag die omhoog 
steekt tussen de begroeiing terwijl de Amerikanen er snel en in groten getale passeren. Hun 
commandant – niet dezelfde als diegene die eerder Rokus en Joost had afgescheept – rijdt er 
aanvankelijk voorbij, maar rijdt dan terug achteruit. Hij zegt nauwelijks iets en kijkt ze lange 
tijd aan. Uit de blik van de man spreekt zijn afkeer van dit stelletje, samen met zijn ongeloof. 
Daarna  beperkt  hij  zich  tot  de  hoogst  noodzakelijke  woorden,  waar  dus  geen  greintje 
medeleven  uit  spreekt.  Eerder  in  de  serie  las  Hendrik  een  oorkonde  voor  die  hij  van  de 
Amerikanen had gekregen. Daarin spreken ze hun dankbaarheid en bewondering uit voor de 
helden  van  het  verzet.  Maar  die  woorden  kunnen  niets  beginnen  tegen  het  beeld  dat 
opgehangen werd.

Afbeelding 19. De jeep van de commandant rijdt een stukje terug naar de witte vlag.
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Afbeelding 20. De Sjoester (Dirk Roothooft) en het beeld dat de Amerikanen van de partizanen  
kregen.

Roekeloosheid

Al bij al doet de KP Limburg-Noord wel een hele reeks zetten waarbij veel moed is vereist. Het 
is vooral  achteraf dat ze roekeloos gebleken zijn. Ze hadden nooit verwacht dat ze de groep 
gevangenen 66 dagen zouden moeten bijhouden. De geallieerden kwamen namelijk aanzetten 
met Market Garden en uit het verleden was gebleken dat ze onstopbaar waren. Niets van alle 
problemen had dus hoeven gebeuren. Dat ze daarbij het hele dorp in gevaar brachten was ook 
bijzonder riskant. De dorpelingen – bij monde van Sjeng en Mertens – zijn daar helemaal niet 
over  te  spreken.  De  represailles  van  de  Duitsers  worden  echter  door  de  oude  Hendrik 
gerelativeerd. Hij zegt: "Daar waren ze goed in", waarmee hij wil aangeven dat ten allen tijde 
de Duitsers zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden.

Ik  had  het  al  over  de  Sjoester.  Maar  ook aan  zijn  figuur  zit  een  roekeloos  kantje.  Dit  in 
tegenstelling tot de rest die elk apart voorzichtige mensen zijn, maar allemaal samen blijkbaar 
toch meer risico nemen. In de ene versie van de gevangenname van de fietsende parachutisten 
stapt Sjoester eigenhandig en zonder waarschuwing de weg op en begint ze af te leiden. Nog 
voor de anderen de situatie hebben kunnen bespreken en hebben kunnen besluiten dat het te 
gevaarlijk is,  worden ze gedwongen om de Duitsers in te  rekenen. De Sjoester  is  ook wel 
handig. Hij weet het meeste eten te verzamelen en kent het bos op z'n duimpje. Hij slaagt er 
dan ook goed in om ongezien weg te komen. Maar hij maakt het toch echt te bont door een 
vrijpartij met z'n vriendin te beginnen terwijl de granaten om hen heen vallen.
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Rokus en Joost betonen zich heel moedig door het front over te steken. De dood van Joost 
getuigt dat ook dat eerder overmoedig blijkt. Deze moedige houding van de figuur van Rokus 
wordt bewust ten toon gespreid door de scenaristen. In werkelijkheid waren de Schotten van 
hun komst op de hoogte en dat maakte de doortocht een stuk veiliger.

Het lijkt erop dat de partizanen in het begin van de serie, de oorlog ook nog min of meer als een 
spel beschouwen. Grootse plannen maken, een beetje stoer doen met een handvol wapens, etc. 
Apetrots zijn ze op hun twee machinegeweren. Bij het vangen van de Duitsers gaan ze ook niet 
altijd even serieus te werk. Twee hinderlagen tonen hun sluwe kant. Een met een zogezegde 
panne. Het is echter de tweede hinderlaag die toont waar het hun echt om te doen is. Ze rijden 
met  een  kar  vol  appels  door  het  gebied.  Vervolgens  bieden  ze  een  drietal  rondzwervende 
Duitsers – die overduidelijk geen bedreiging vormen – een lift aan. Hendrik zit zich werkelijk 
te verkneukelen bij de tevreden gezichten van het drietal, terwijl achter hen drie gewapende 
partizanen opduiken. Blijkbaar bestaat het schade berokkenen aan de vijand ook voor een deel 
uit hem voor aap zetten. Toch is het vooral het bordje  "bevrijd gebied" dat ze open en bloot 
voor de boerderij zetten, dat toont dat ze nog niet geconfronteerd zijn met de harde realiteit van 
de oorlog.

Afbeelding  21.  Hendrik  (Huub  Stapel)  kijkt  spottend  achterom  terwijl  zijn  kompanen  de 
Duitsers op de kar gevangennemen.

Ethisch besef

Om  te  beginnen  heeft  de  pastoor  ernstige  twijfels  of  het  geloof  wel  valt  te  rijmen  met 
gewapend verzet. Hij is niet gemakkelijk te overtuigen – al stemt hij uiteindelijk wel toe – om 
de wapens te smokkelen onder de dekmantel van een religieuze processie. De kapelaan, die ook 
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wat jonger is, heeft minder moeite. Hij komt bij de bospartizanen terecht en steunt hen waar 
mogelijk. Hij is ook een van de twee rechters die Beck en Kowalik veroordelen.

Op verschillende  momenten,  wanneer  de gevangenen een  blok  aan  het  been  werden,  is  er 
discussie over hun liquidatie. Telkens moet Hendrik daarbij tussenkomen, soms wil hij er niks 
over horen, soms schermt hij met de conventie van Den Haag. Tegen het einde weigert hij zelfs 
om de Duitsers achter te laten. In werkelijkheid hadden de bospartizanen iets minder scrupules. 
Ze  hebben  hen  niet  vermoord,  maar  geven  toch  toe  dat  ze  de  ongebluste  kalk  al  hadden 
aangesleept.

De rol van Beck is wel een weinig veranderd. Zo werd hij in werkelijkheid aan een streng 
verhoor  onderworpen.  Daaruit  was gebleken dat  hij  verschillende wandaden had begaan in 
Warschau. Bovendien hadden de ondervragers ook een bijzonder sterk vermoeden dat hij zich 
had laten vangen om te infiltreren. Beide zaken maken een veroordeling en executie iets minder 
vergezocht dan in de serie. Daar is Beck niet meer dan een lastpak – onhoudbaar dat wel. Om 
dan te besluiten tot executie zorgt ook weer voor extra drama. Niemand van de partizanen wil 
de  twee  Duitsers  dood.  Ze  willen  er  wel  vanaf.  Het  idee  kwam van  Rokus.  Die  hij  had 
voorheen al  een gesprek gevoerd met  Beck en ze waren tot  de conclusie gekomen dat  het 
verschil tussen beide groepen was dat de Nederlanders tenminste Anstand of fatsoen, hadden. 
Beck daagde hem uit  door  de  vraag te  stellen  hoe lang  ze dat  zouden kunnen volhouden.
De goedkeuring voor het idee kwam van Hendrik, en het was ook hij die de rechtzaak deed. 
Hendrik was degene die – zoals reeds aangegeven – het meest opkwam voor de rechten van de 
gevangenen. De tweede rechter was de kapelaan, een man van god. Deze opeenstapeling van 
contrasten zorgt voor de extra dramatische inhoud van de executie.

Oude Hendrik en Sjoester zijn het er over eens. Het waren SS-ers, ze moesten weg. Het was 
zelfverdediging. Els houdt voet bij stuk dat het niet nodig was. Ze noemde het 'nazi-methodes'.
In werkelijkheid was iedereen het er over eens dat het  moest.  Niet omdat het mocht, maar 
omdat het nodig was. De beslissing dienaangaande werd ook meer democratisch genomen. Tot 
slot kregen ze ook een waardigere behandeling.
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Afbeelding 22. Vlnr: De Sjoester (Dirk Roothooft) brengt blinddoeken. De kapelaan (Khaldoun  
Elmecky) onfermt zich over het zielenheil van Kowalik (Christoph Hemrich) en Beck (Mathias  
Herrmann)kijkt uitdagend naar Rokus, met wie de kijker zich in dit geval dient te identificeren.

5.5  Conclusie
De postmodernistische aanpak van deze serie bepaalt in grote mate het beeld dat wordt opgezet 
van  het  verzet.  Door  hun  afwijkende  versies  lijken  ze  menselijker.  Vooral  omdat  die 
afwijkingen vaak veroorzaakt worden door het opsmukken van het eigen blazoen. Ook Eynikel 
getuigt:  "Indianenverhalen  behoren  nu  eenmaal  tot  de  naoorlogse  geschiedenis  van  het  
verzet.".117

Impliciet wordt daarmee ook de beeldvorming over het verzet behandeld. Dat beeld, onstaan uit 
allerlei bronnen is ook maar een mogelijke interpretatie van de feiten.

Ook de keuze van het onderwerp blijkt vernieuwend. Een eerder rampzalige reeks acties, goed 
bedoeld,  maar  weinig  helfdhaftig.  De vraag  die  gesteld  wordt  in  het  krantenartikel  dat  op 
Thomassens prikbord hangt:  "Waren de boshelden wel  helden?" vat  dat  mooi  samen. Deze 
werkwijze gaat in tegen de traditionele heldenfilm.

Een ander aspect van beeldvorming komt aan bod in het verhaal. De Limburgers hebben het erg 
moeilijk met Rokus omdat ze denken dat hij zich boven hen waant. De veteranen die gefaald 

117 EYNIKEL, op. cit., p. 55.
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hebben destijds minimaliseren de inbreng van de Hollander. Dit heeft te maken met het beeld 
dat ze van zichzelf hebben. Ze voelen zich minderwaardig.

Er gaat heel veel aandacht naar het morele aspect van de executies. Dit is niet onbelangrijk 
vergeleken met het gemak waarmee sommige andere films karakters uit de weg laten ruimen. 
Maar bovenal dient het toch het dramatische doel van de serie. De vele vragen van Thomassen, 
die vooral naar pijnpunten zoeken in plaats van informatie, doen daar nog een schepje bovenop.

Ook  het  vele  falen  en  de  miserie  die  daar  uit  voortkomt,  de  leiderschapskwaliteiten  van 
Hendrik, de persoonlijke rivaliteit,... dienen dat doel.
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6  L' armée des ombres

6.1  Gegevens118

Titel: L'armée des ombres

Jaar: 1969
2006 (DVD; digitaal gerestaureerd) = bestudeerde versie

Land: Frankrijk, Italië

Regisseur: Jean-Pierre Melville

Scenarist: Joseph Kessel (boek: L'armée des ombres119)
Jean-Pierre Melville

Producent: Jacques Dorfmann

Productie: Les Films Corona
Fono Roma

Cast: Lino Ventura (Philippe Gerbier)
Jean-Pierre Cassel (Jean-François Jardie)
Simone Signoret (Mathilde)
e.a.

Duur: 140 minuten

Taal: Frans, Duits en Engels
Nederlands ondertiteld

Waardering: IMDB: 8,1/10 (4364 stemmen)

Rotten Tomatoes120: 8,6/10
Special Citation (LAFCA) 2006
Special Award (NAFCA) 2007
Beste buitenlandse film (NYFCC) 2006

6.2  Verhaal
In de intro van de film zien we de Arc de Triomphe die bijna het gehele beeld in beslag neemt. 
Er is geen beweging, ook niet van de camera. Dan komt langzaam een kolonne militairen – met 
muziekkapel – links in beeld. Deze gaat langs de voorkant van de Arc tot aan het midden en 
komt dan naar de camera toe. Langzaam worden de militairen groter, en het blijken Duitsers te 
zijn. De oorlog is begonnen.

118 http://www.imdb.com/title/tt0064040/
119 J. KESSEL, L'armee des ombres, Parijs, 1963.
120 http://www.rottentomatoes.com/m/shadow_army/
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20 oktober 1942. Philippe Gerbier zit in een gevangeniswagen met de Franse Politie. Hij wordt 
naar  een  interneringskamp  gebracht  –  "Oorspronkelijk  bedoeld  voor  onze  Duitse 
krijgsgevangen.  Dus  dat  valt  wel  mee."   De commandant  laat  hem wachten  en  neemt  het 
dossier  door.  Hij  moet  Gerbier  klein  krijgen  en  besluit  heel  voorzichtig  te  werk  te  gaan.
Gerbier  wordt  in  een  barak  ondergebracht  met  vijf  andere  gevangenen.  Een  kolonel,  een 
zakenman, een apotheker,  een communist  en een katholieke priester. Gerbier heeft  al  gauw 
door  dat  de  commandant  hem opzettelijk  bij  deze  "trois  imbiciles  et  deux  enfants  perdus" 
geplaatst  heeft.  De  volgende  dag  is  de  41-jarige  Gerbier  als  eerste  buiten  en  doet  z'n 
gymnastiekoefeningen. Legrain, de jonge communist, komt als tweede en brengt de afvalton 
weg. Hij gaat daarna werken in de elektriciteitscentrale van het kamp. Na een wandeling door 
het kamp gaat ook Gerbier daarheen en ze maken een praatje. Gerbier is ingenieur bij openbare 
werken en ze praten wat over elektriciteitswerken. Gauw ontstaat er een band tussen beide.

Enige tijd later overlijdt de katholieke priester. Legrain was heel erg op hem gesteld. Ze zouden 
zelfs samen ontsnappen. Gerbier mag z'n plaats innemen. Voor het echter zover komt wordt hij 
opgehaald door de Gestapo en ze steken de demarcatielijn over. Tijdens het wachten in een 
Duits  hoofdkwartier  ontsnapt hij  samen met  een andere arrestant,  die daarbij  om het leven 
komt. Gerbier keert terug naar Marseille en zet zijn werk aan het hoofd van een verzetsgroep 
verder. 

De eerste taak is het elimineren van de man die hem verraden heeft. Dit doet hij samen met 
'Felix', 'le Bison' en de nieuweling 'Le Masque'. Het is geen prettige taak, en zeker niet voor een 
nieuweling. Bovendien loopt het niet van een leien dakje. Jean-François Jardie is een jonge 
verzetsman die regelmatig opdrachten uitvoert voor Felix. Zo brengt hij een radio naar Parijs. 
Hij  weet  daarbij  handig  langs  twee  controles  te  komen  en  levert  de  zender  veilig  af  bij 
Mathilde. Daarna gaat hij zijn wat wereldvreemde broer Luc opzoeken.

De  volgende  taak  van  Gerbier  is  het  organiseren  van  een  ontsnapping  voor  een  achttal 
personen, meerbepaald geallieerde piloten, Franse verzetslui en verbrande Belgen. Hijzelf gaat 
ook mee,  hij  moet naar Londen. Ze worden allen opgepikt door een Britse duikboot.  Jean-
François wordt ingeschakeld als uitkijk en roeier. Op het laatste moment gaat ook de grote chef 
van het netwerk mee. Dit blijkt nota bene Luc Jardie te zijn. In Londen kijken Gerbier en Jardie 
eerst wat rond, schuilen voor een bombardement en bezoeken daarna hun chefs. Ze worden 
veel steun beloofd. Jardie ontvangt van de Gaulle persoonlijk een onderscheiding.

Wanneer Gerbier verneemt dat Felix gearresteerd is keert hij vervroegd terug naar Frankrijk. 
Per parachute. Mathilde is naar Marseille gekomen en samen stellen ze een plan op om Felix te 
bevrijden. Ondertussen hebben ze een nieuwe uitvalsbasis gevonden, op het kasteel van een 
baron. Wat een luxe. Ze kunnen zelfs de kasteeltuin gebruiken als landingsbaan.

Mathilde toont Gerbier een foto van haar dochter, waarop deze haar aanmaant om die niet bij te 
houden. Het plan om Felix te bevrijden is bijna klaar. Ze zoeken alleen nog een manier om hem 
op voorhand te waarschuwen.
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Even later schrijft Jean-François een brief naar Gerbier. Hij durft niet meewerken aan het plan. 
Hij zegt te zullen verdwijnen. Daarna maakt hij een brief met krantenletters en geeft zichzelf 
aan  bij  de  Duitsers.  Hij  wordt  opgepakt,  mishandeld  en  opgesloten  bij  Felix.  Dat  weten 
Mathilde en Gerbier niet.

Door een voorgevoel verlaat Gerbier z'n uitvalsbasis in het kasteel. Drie dagen later valt de 
Gestapo  er  binnen.  Maar  de  bevrijding  van  Felix  staat  voor  de  deur.  Verkleed  als  Duitse 
verpleegster en soldaat rijden Mathilde, Bison en Lemasque het hoofdkwartier van de Gestapo 
binnen. Dat duurt eindeloos lang door de vele controles, maar uiteindelijk zijn ze toch binnen. 
Ze krijgen Felix  echter  niet  mee want  een  arts  oordeelt  dat  hij  niet  vervoerd  kan worden. 
Onverrichter zake druipen ze af, zonder Filex zelfs maar te zien.

De organisatie van Philippe Gerbier groeit gestaag. Hij is heel enthousiast. Het valt hem dan 
ook erg tegen dat Mathilde in het Gestapohoofdkwartier zijn foto gezien heeft bij de gezochte 
personen.  Hij  is  onvervangbaar.  Hij  besluit  zich  toch  te  drukken,  maar  helaas  valt  op  dat 
moment de rechtse militie binnen in het restaurant waar hij zit te eten. Iedereen wordt opgepakt 
voor zwarthandel, want het restaurant vraagt geen bonnen. Gerbier slaagt er nog in om een 
geheim document op te eten voor ze het ontdekken. De Fransen, en later de Duitsers, weten dus 
niet  wie ze te  pakken hebben.  Dat zal  Gerbier  echter niet  helpen,  want  hij  wordt met  een 
groepje anderen op een schietbaan geleid. Ze krijgen de opdracht het op een lopen te zetten en 
achter hen gaat een machinegeweer ratelen. Gerbier aarzelt eerst om te lopen, hij wil liever 
waardig sterven. Gelukkig begint hij dan toch te rennen want halverwege wordt hij over de 
muur geholpen door Bison. Georganiseerd door Mathilde.  Hij wordt naar een verlaten huis 
gebracht en moet een maand onderduiken.

Op het einde van die maand komt Luc Jardie op bezoek. De leider van de organisatie heeft heel 
wat  te  bespreken.  Hij  trekt  zich  gauw  ongezien  terug  als  Lemasque  en  Bison  arriveren. 
Mathilde is gearresteerd. Ze wordt verplicht om de rest te verraden, zoniet wordt haar dochter 
naar Polen gestuurd ten behoeve van de oostfrontstrijders op verlof.  Gerbier wil  haar laten 
vermoorden, maar dat is teveel gevraagd voor Bison. Ze waren allemaal vrienden maar Gerbier 
zegt dat ze geen keus hebben. Desnoods zal hij het zelf doen. De situatie dreigt uit de hand te 
lopen,  maar  Jardie  komt  tussen.  Ze  gaan  allemaal  samen  en  Mathilde  sterft.
De film eindigt met een tekst die het lot van het viertal schetst. Allemaal gearresteerd, allemaal 
geëxecuteerd, behalve Lemasque, die zijn cyaankali innam.

6.3  Bron van het scenario
"D'après le livre de Joseph Kessel de l'Académie Française." zegt de begingeneriek. Die titel 
staat heel mooi in de film uit 1969, maar op het moment dat hij het boek schreef in 1943 was 
hij  nog geen lid  van de prestigieuze Académie Française.  In  dat  jaar  schreef  hij  zijn boek 
L'armée des  Ombres.  Hij  wist  waarover  hij  sprak,  want  tussen 1940 en  1943 had  hij  een 
soortgelijk traject afgelegd als de hoofdfiguur Philippe Gerbier, inclusief de missie naar Londen 
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om steun en wapens te vragen. Die feitelijke kennis heeft hij natuurlijk aangepast. Ten eerste 
mocht hij de identiteit van de bestaande netwerken en leden niet prijsgeven. En ten tweede is 
het een roman en bijgevolg een geromantiseerde versie.

Kessel schrijft ook nog de tekst voor het populaire lied Le Chant des Partisans (cf.  infra) en 
wordt  nadien piloot.  In  die  functie  vliegt  hij  geheime missies  naar  bezet  Frankrijk  om het 
contact met het verzet te onderhouden.121

De tweede scenarist, Jean-Pierre Melville, is tevens ook de regisseur. Melville heeft kennis van 
zaken. Tijdens zijn verplichte legerdienst brak de oorlog uit, na de capitulatie ging hij in het 
verzet en in 1942 vluchtte hij naar Londen, waar hij zich aansloot bij de 'Forces française 
libres'  van  generaal  de  Gaulle.  Hij  vecht  als  regulier  militair  mee  bij  de  bevrijding  van 
Frankrijk.122

Het is belangrijk dat hoewel het boek nog tijdens de oorlog werd gepubliceerd, het scenario pas 
jaren na de oorlog is geschreven. Wanneer Melville al wist hoe die ging aflopen. Dat gaat niet 
alleen om de overwinning van de geallieerden op de Duitsers,  maar  ook over  de politieke 
machtsverhoudingen in het naoorlogse Frankrijk. Dit laatste was in 1943 nog verre van zeker.123 

Verder heeft hij de karakters uit het boek enigszins gewijzigd door er een hommage van te 
maken aan een reeks bestaande verzetshelden (cf. infra).

6.4  Beeldvorming

6.4.1  De film als geheel

De wereld van Philippe Gerbier

Philippe  Gerbier  is  het  hoofd  van  zijn  netwerk.  Dat  wil  zeggen  dat  hij  zich  vooral  met 
organisatie  en contacten  bezig  moet  houden.  Veldwerk  is  niet  voor  hem. Die contacten en 
organisatie  spelen  zich  vaak  af  binnenskamers,  of  wandelend in  een  park.  Dit,  het  rustige 
karakter van Gerbier, en de manier van spelen van alle acteurs – namelijk zonder zichtbaar 
drama – zorgen voor een heel rustige film. De associatie met 'spannend' verzet kan dus niet 
worden  gemaakt.  Er  wordt  een  weinig  gedaan  voor  wat  spektakel.  Zo  is  er  de  (ietwat 
onrealistische) duikboot, de lysander-vliegtuigen en de parachutering.

Verder  krijgen  we  slechts  een  heel  klein  groepje  te  zien,  namelijk  zeven  verzetsstrijders, 
waarvan zelden meer dan vier bij elkaar. De contacten spelen zich dan ook onder elkaar af, of 
worden niet getoond. Dat versterkt wel heel erg het beeld van het verzet als een klein clubje, 
dat  zich  vooral  bezighield  met  gearresteerd  worden,  of  ontsnappen  na  arrestatie.  Daarbij 

121 http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=625
122 'Jean-Pierre Melville' in: K. WENIGER, Das grosse Personenlexikon des Films: die Schauspieler, Regisseure,  

Kameraleute,  Produzenten,  Komponisten,  Drehbuchautoren,  Filmarchitekten,  Ausstatter,  Kostümbildner,  
Cutter, Tontechniker, Maskenbildner und Special-Effects-Designer des 20. Jahrhunderts, Berlijn, 2001.

123 O. Wieviorka, "France", in: MOORE, op. cit., pp. 138-142.
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houden ze zich welhaast aan een set rituele codes die doen denken aan de 'omerta' uit sommige 
gangsterfilms.

Afbeelding 23. Vlnr: Lemasque (Claude Mann), Mathilde (Simone Signoret), Philippe Gerbier  
(Lino  Ventura)  en  Jean-François  Jardie  (Jean-Pierre  Cassel)  houden  een  vergadering  in  
Marseille.

Afbeelding 24. Luc Jardie (Paul Meurisse) ontvangt een medaille uit handen van generaal de  
Gaulle.
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Gaullistisch en patriottisch

De  film  is  gaullistisch.  Daarnaast  is  het  ook  een  hommage  aan  verschillende  leiders  en 
prominenten uit het Franse verzet. Ik zal het later nog hebben over de messias. Maar als er een 
zoon is, is er ook een vader. De mystiek en bewondering die uit de Londense scène blijkt is dan 
ook bijzonder groot.

L'Armée  des  Ombres  is  ook  patriottisch.  Dat  heeft  natuurlijk  sterk  te  maken  met  het 
gaullistische aspect, aangezien de Gaulle ook het patriottische aspect in de verf zette.

De intro van de film laat dat bij uitstek zien. De monumentale en symbolische Arc de Triomphe 
vult het hele scherm. De camera beweegt niet gedurende een hele lange tijd. De standvastigheid 
van de Arc – en Frankrijk – is wordt uitgebeeld. De passerende militairen – het is niet meteen 
duidelijk  van  welke  nationaliteit  –  lijken  eerst  nietig  tegenover  het  kollosale  bouwwerk. 
Dichterbij echter wordt duidelijk dat het Duitsers zijn. Ze vullen dan de hele opening onder de 
Arc. Zo wordt de bezetting gesymboliseerd. Maar ondanks die bezetting staat de Arc nog steeds 
overeind, op de achtergrond.

Afbeelding 25. De Duitsers passeren langs de Arc de Triomphe. Mogelijks ging het de regisseur  
toch te ver om ze eronderdoor te laten lopen, zoals in werkelijkheid.

-96-



6.4.2  Detailbespreking

Interneringskamp

Vooraleer  ik  de  karakters  overloop  ga  ik  eerst  wat  dieper  in  op  de  eerste  scènes.  Het 
interneringskamp kan namelijk symbool staan voor de bezetting en het regime van Pétain. Om 
te beginnen vertelt de commandant van het kamp – in voice-over – met wie hij te maken heeft. 
Hij  zegt  daarbij  dat  Gerbier  moet  worden kleingekregen,  maar  wel  voorzichtig  aangepakt. 
Vichy wil wel de macht, maar mag de Fransen niet bruuskeren.

Wanneer Gerbier de volgende dag een wandeling door het kamp maakt, ontmoet hij groepen 
gevangenen, die staan voor de oppositie, de ongewensten van Vichy en de Duitsers. Hij somt 
op:  Russen,  Polen,  Berbers,  Joden  (van  alle  landen),  zigeuners,  Joegoslaven,  Roemenen, 
Tsjechen,  Duitse  anti-nazisten,  Italiaanse  anti-fascisten,  Spanjaarden  anti-Franco  en 
zwarthandelaars. Zelf is Gerbier ondergebracht bij vijf anderen: Kolonel Jarret du Plessis, de 
jonge Legrain en Armel de katholieke onderwijzer. Daarnaast zijn er ook nog Aubert en Octave 
Bonnafous, maar deze zijn eerder toevallig in die kring geraakt.

Het groepje van Gerbier zijn ook ongewensten, maar symboliseren het verzet. Ze zijn samen 
met evenveel als elke bovengenoemde groep afzonderlijk en er is ook zeer veel plaats over in 
de barak. Drie imbecielen en twee verloren kinderen. De kolonel is oud en niet aangepast voor 
deze oorlog. Hij spreekt vooral over stand en eer. Hij heeft zichzelf dan ook uitgeroepen tot 
kwartiermeester van de barak. De communist Legrain is nog vrij jong, net zoals de beweging. 
Het is ook niet toevallig hij die 's ochtends de afvalton buitenzet en nadien aan het werk gaat. 
Dit  doet  hij  om  z'n  routine  niet  kwijt  te  raken  en  omdat  hij  graag  werkt.  Hij  is  echter 
onderbetaald. De arbeider in Frankrijk is gekenschetst. De katholieke onderwijzer sterft even 
later zonder een woord gezegd te hebben. Er is weinig katholiek verzet tegen Vichy. Er is ook 
niet veel collaboratie. De meerderheid spreekt zich niet uit.124

Het enige serieuze verzet komt uit de hoek van Gerbier, de gaullisten. Hij gaat vriendelijk om 
met de rest en heeft toch een zekere band met de communist. Vlak voor z'n wandeling zegt 
Gerbier:  "Au  revoir  camerade".  En  wanneer  Legrain  vraagt  of  hij  dan  ook  communist  is 
antwoord hij ontkennend "maar dat wil toch niet zeggen dat ik geen kameraden kan hebben." 
Het symbool is duidelijk, de gaullisten hebben een andere visie op de toekomst van Frankrijk, 
maar zullen toch samenwerken met de communisten. Later vertelt Gerbier (in voice-over): "De 
communist en ik bedachten langzaam een plan. Stuk voor stuk overkwamen we alle obstakels." 
Het verzet en de samenwerking groeien.

124 http://assr.revues.org/index3247.html
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Afbeelding 26. Philippe Gerbier (Lino Ventura) biedt Legrain (Alain Dekok) uit medeleven een  
sigaret aan. Op de achtergrond spelen vlnr kolonel Jarret du Plessis (Georges Sellier), Aubert  
(Hubert de Lapparant) en Octave Bonnafous (Marco Perrain) een spelletje domino.

Philippe Gerbier

De commandant  van  het  interneringskamp leest  in  het  dossier:  "Philippe  Gerbier,  41 jaar.  
Ingenieur  openbare  werken.  Scherpzinnig,  onafhankelijke  aard.  Afstandelijke  en  ironische  
houding. [...] Heeft connecties. Waarschijnlijk is hij gaullist."

In het begin lijkt het alsof Gerbier geen emoties heeft. Maar naarmate de film vordert en het 
publiek het karakter leert kennen blijkt dat niet te kloppen. Voor de film geldt dat het drama in 
de situaties zit en niet rechtstreeks getoond wordt, voor Gerbier geldt dat zijn emoties in hele 
kleine dingen zit. Toch is de beschrijving in zijn dossier correct. Tegenover de meesten houdt 
hij er een afstandelijke en ironische houding op na. De kolonel in het interneringskamp vertelt 
dat hij vastzit omdat hij admiraal Darlan een lamstraal noemde. "Vandaag voeg ik daar aan toe  
dat maarschalk Pétain ook een lamstraal is." Wanneer Gerbier antwoordt: "U lijdt tenminste  
voor een ideaal"  gaat  dat  niet  gepaard met  een lachje  of  een ander  teken dat  het  ironisch 
bedoeld is. Er komt ook geen reactie.

Gerbier is vriendelijk, echter zonder al te veel warmte.  Hij  is ook tolerant en ruimdenkend 
genoeg om ook communisten onder z'n vrienden te rekenen. Ook is Gerbier vastbesloten. Om 
zijn doel te bereiken, maar ook om zich niet van zijn stuk te laten brengen. De eerste ochtend in 
het kamp is hij als eerste op en doet gymnastiekoefeningen. Een heel goed symbool van zijn 
standvastigheid is de aandacht die hij besteedt aan zijn voorkomen. Hij is altijd in maatpak. Wat 
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er  ook  gebeurt.  Het  wordt  niet  getoond,  maar  wel  geïnsinueerd  dat  hij  ook  in  moeilijke 
omstandigheden zijn best doet om er piekfijn uit te zien. Letterlijk en figuurlijk onkreukbaar. 
Wanneer hij dan de tweede keer opgesloten wordt, vallen na een tijdje zijn beproevingen extra 
op door de stoppelbaard en het sjofel pak. Maar dan nog is de wil om zijn waardigheid te 
behouden merkbaar. Hij  weigert namelijk te lopen om het Duitse vuurpeloton te vermaken. 
Nadien is hij er zeer van onder de indruk dat ze hem er uiteindelijk wel toe gebracht hebben.

Afbeelding 27. Philippe Gerbier (Lino Ventura) vlak voor z'n executie in gedachten verzonken  
over hoe hij geestelijk overeind kan blijven.

Uit deze scène blijkt dat hij ook menselijk is, zoals de Duitsers in dit geval maar al te goed 
wisten.  Zijn  medeleven  voor  lotgenoten  uit  zich  weliswaar  slechts  in  het  uitdelen  van 
sigaretten, maar het is meteen duidelijk. Hij  doet dat namelijk drie keer.  Hiervoor heeft de 
camera extra  aandacht  en het  lijkt  wel  alsof  hij  een speciaal  pakje zitten heeft  voor zulke 
gelegenheden, want op andere momenten rookt hij niet uit datzelfde opvallende blauwe pakje. 
De derde keer, bij  zijn tweede arrestatie kijkt hij eerst nadenkend in het pakje en deelt het 
daarna rond. Het verwondert hem niet dat het leeg terugkeert.  Hij had zich op voorhand al 
opgeofferd om er geen te hebben. En dat terwijl hij een verstokte roker is. Een enorme blijheid 
maakt zich van hem meester wanneer hij na zijn maand onderduiken eindelijk een sigaret kan 
opsteken. Aangeboden door 'messias' Luc Jardie.
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Afbeelding 28.  Philippe Gerbier (Lino Ventura) controleert  hoeveel sigaretten hij  nog heeft  
vooraleer deze rond te delen aan zijn lotgenoten.

Gerbier kan echter ook hard zijn. Zo verpinkt hij niet wanneer hij de opdracht geeft aan zijn 
collega's om een verrader te vermoorden. Hij helpt zelf ook. Achteraf wordt hij even stil, maar 
dat is het dan ook. Wanneer Lemasque helemaal van zijn stuk is bij die gelegenheid antwoordt 
hij slechts: "Je zaagt allang om een moeilijke klus. Nu heb je er een." Realistisch is hij wel. Op 
het einde geeft hij zelfs de opdracht om Mathilde dood te schieten. Le Bison weigert en Gerbier 
zegt gelaten: "Dan doe ik het wel." Wanneer le Bison daarop dreigt Gerbier tegen te houden 
grijpt deze laatste rustig maar zeer beslist naar z'n pistool. Gelukkig kom Jardie tussen.

Gerbier komt ook een paar keer in actie. Hij is echter geen actieheld, verre van. Hij spreekt af 
met een mede-arrestant om uit het Duitse hoofdkwartier te ontsnappen. Dan blijven ze lange 
tijd zwijgend zitten. De tijd lijkt nog langer door de tikkende klok enerzijds en anderzijds door 
het scherm dat tot twee keer zwart wordt.125 Wanneer uiteindelijk de gelegenheid zich voordoet 
staat hij rustig op, leidt een soldaat af en steekt hem neer met zijn eigen mes. Daarna zet hij het 
op een lopen. Hij loopt vrij lang (in beeld) aan een gelijkmatig tempo rechtdoor. Alleen zijn 
adem en zijn voetstappen zijn te horen. Al bij al toont deze scène een moedig staaltje actie. 
Maar daarbij komt geen drama aan te pas. Doorgetrokken naar Gerbier zelf, is er geen spoortje 
van bravoure.  Wanneer  hij  bij  zijn terugkeer uit  Engeland uit  een vliegtuig moet  springen, 
aarzelt hij even. Omdat hij niet direct springt lijkt hij niet heldhaftig, maar menselijk. Evenmin 
aarzelt hij te lang, zodat hij ook niet naar voor zou komen als een bangerd.

Philippe Gerbier is op en top een gewone man in uitzonderlijke omstandigheden, die zonder 
misbaar z'n werk doet. Dit wordt in het bijzonder duidelijk gemaakt in de scène in het vliegtuig. 

125 VERSTRATEN, op. cit., p. 36 en 86.
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Ik had het al over de parachutesprong, maar ook daarvoor is het beeld tekenend. Hij zit alleen 
in de romp van een kleine bommenwerper. De ruimte is helemaal leeg. Het is er te klein om te 
staan of in de breedte te liggen. Hij legt zich te slapen op de metalen vloer. Een tijd later wordt 
hij wakker gemaakt door een bemanningslid en zonder al te veel uitleg maken ze zich klaar om 
te springen. Ze worden beschoten en de man draagt hem op zijn parachute aan te haken "just in  
case they hit us by mistake." Nadien wikkelt Gerbier zijn sjaal om zijn hoofd en probeert verder 
te slapen. Hij ziet er van zichzelf al weinig heldhaftig uit, maar met die sjaal rond z'n hoofd en 
drie pleisters in het gezicht om zijn bril vast te maken maakt hij totaal geen indruk meer. Na 
een tijdje gedommeld te hebben aanvaardt hij dankbaar een kop thee of koffie en een boterham. 
Daarna is het tijd voor de sprong.

Afbeelding 29. Verzets'held' Philippe Gerbier (Lino Ventura) aan boord van het vliegtuig.

Luc 'St. Luc' Jardie 

Luc Jardie, die om zijn wereldvreemdheid door z'n broer Jean-François St. Luc wordt genoemd 
is een heel vreemde eend in de bijt. Hij is geïnspireerd op onder andere de figuur van Jean 
Moulin. Vandaar dat op het einde van hem gezegd wordt: "hij noemde maar één naam: de  
zijne", zoals dat ook van Jean Moulin wordt gezegd (cf. infra). Hij heeft wel iets weg van een 
messiasfiguur.

Gerbier kondigt aan dat de grote chef zal meevaren met de onderzeeër. We krijgen hem echter 
niet te zien op het rendez-vous. Hij zal alleen varen met Jean-François. Deze staat hem op een 
verlaten strand op te wachten. We zien van de leider slechts een donkere schaduw en terwijl 
Jean-François roeit, bedenkt hij (in  voice-over) hoe interessant het is dat top en basis van de 
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hiërarchie in hetzelfde bootje zitten. "Ik zal het er later toch met St. Luc over moeten hebben." 

Afbeelding 30. Luc Jardie (Paul Meurisse) komt onverwachts op bezoek bij Gerbier.

Heel vreemd. Het beeld gaat echter nog verder. Wanneer Gerbier op het einde verwacht dat le 
Bison en Lemasque zouden arriveren op z'n onderduikadres, komt in de plaats daarvan Jardie 
binnen. Het komt waarlijk over als een verschijning. Nadien grijpt Luc Jardie ook in bij de 
ruzie tussen de anderen. Hij is dus een vredebrenger. De vergelijking met Jean Moulin dringt 
zich weer op, die bracht ook vrede onder de rivaliserende verzetslui.

Jean-François Jardie

Als Luc Jardie de messiasfiguur is, dan moet z'n broer Jean-François vergeleken worden met de 
ongelovige Thomas omdat hij hem niet herkent in z'n bootje. Verder gaat de vergelijking niet.126

Jean-François is een durver. Hij loopt rond in een pilotenjas en doet gevaarlijk koerierwerk. Zo 
brengt hij een radio naar Parijs. Daarbij passeert hij de Duitse controle op sluwe wijze door een 
vrouw met twee kinderen te helpen en zich zo als de vader voor te doen. Later geraakt hij ook 
door een Franse controle, al is het niet helemaal duidelijk 'hoe' aangezien een zestal agenten 
zijn radio zien. Erg gelukkig lijkt Jean-François niet. En wanneer hij zichzelf aangeeft om Felix 
te waarschuwen, worden de vraagtekens alleen maar groter.

126 Het is sowieso al een beetje een waagstuk om karakters uit een film te vergelijken met bijbelfiguren. Het dient 
nergens toe dat deze vergelijking wordt verdergezet. Het was slechts een interessant gezichtspunt.

-102-



Madame Mathilde

Madame Mathilde is een bijzonder dappere vrouw. Gerbier noemt haar uitzonderlijk. "Ze kan 
goed commanderen én goed gehoorzamen. Ze is  wilskrachtig,  methodisch en geduldig".  Ze 
blijkt ook nog eens heel dapper als ze zich helemaal in het hol van de leeuw waagt. Ze is ook 
niet te beroerd om het veldwerk te doen en ze vermomt zich nog enkele keren om de Duitsers te 
misleiden. Tevens is ze in staat om een bom in elkaar te knutselen. 

Afbeelding 31. Mathilde (Simone Signoret) knutselt eigenhandig een tijdbom in elkaar.

Haar moed komt pas echt tot uiting wanneer ze kiest om zich te laten vermoorden door haar 
kompanen. Ze wil haar dochter redden, maar tevens ook haar geheimen bewaren. Daarom daagt 
ze  hen  uit  door  de  Duitsers  geen  adressen  te  geven,  maar  hen  te  beloven  de  gezochten 
persoonlijk aan te wijzen.  Mathilde heeft  slechts één zwakheid.  Haar dochter.  Ondanks dat 
Gerbier haar gezegd had de foto weg te doen, houdt ze die toch bij en dat wordt meteen haar 
ondergang.

Mathilde is deels geïnspireerd op de beroemde Lucie Aubrac.

Felix, le Bison en Le Masque

Van Felix komen we het minst te weten. Hij leeft ook niet lang genoeg daarvoor. Het is een 
man die hard werkt en weinig vragen stelt. Hij doet wat hem opgedragen wordt. Maar dat wil 
niet zeggen dat hij alles even graag doet. Zo ontsnapt hem bij de executie van de verrader toch 
"rotwerk". Het kan er ook aan liggen dat hij daarvoor zich moest voordoen als een lid van de 
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Gestapo. Zodra hij in de auto zit doet hij z'n vermomming symbolisch uit: hij zet z'n hoed af.127 

Het aspect van een harde werker is echter wel wat teveel in de verf gezet. Diezelfde dag van de 
executie moet hij naar eigen zeggen nog: "de fiets van een boodschappenjongen aanpassen,  
naar de zender luisteren en aanwezig zijn op een wapendropping". Na zijn arrestatie blijft hij 
dapper zwijgen en hoewel lelijk toegetakeld zien we hem bijna waardig sterven.

Claude Lemasque is een nieuwe kracht in de groep. Hij is zeer enthousiast om mee te helpen. 
Dat bekoelt wel meteen als hem gevraagd wordt een man te wurgen. Niettemin wordt hij een 
goede kracht.

Guillaume Vermersch, alias 'le Bison' is de stille kracht van de groep. Hij is van geen kleintje 
vervaard en is een echte aanwinst. Hij is ook zeer verknocht aan zijn opdrachtgevers. Dat blijkt 
pijnlijk wanneer hij Mathilde moet vermoorden.

6.5  Conclusie
Het beeld van het verzet in Armée des Ombres wordt in grote mate bepaald door de positie die 
de  figuren  innemen.  Zij  staan  aan  het  hoofd  van  de  netwerken.  Hun  wereld  bestaat 
voornamelijk  uit  vergaderingen  en  contacten.  Daarnaast  ligt  er  veel  nadruk  in  de  film op 
arrestaties  en  bevrijdingen.  Dit  geeft  enerzijds  maar  een  beperkt  beeld  van  de  waaier  aan 
mogelijke verzetsactiviteiten, maar anderzijds biedt dit een interessante blik op de leiding van 
een verzetsgroepering.

In  deze  film  zit  weinig  heldhaftigs.  Gerbier  is  een  gewone  man  in  uitzonderlijke 
omstandigheden die zijn verzetswerk doet alsof het een kantoorjob betrof. Maar hij levert wel 
goed werk.

Dit beeld geldt ook voor de anderen. Vooral Mathilde komt naar voor als een uitzonderlijke 
figuur. Zij stelt enkele buitengewone verzetsdaden, maar doet dat met een totaal gebrek aan 
spektakel.

Allen aanvaarden ze moedig de consequenties van hun werk.

Tot slot is de film ook een hommage aan twee figuren. Ten eerste aan St. Luc Jardie, of de 
personen op wie hij is gebaseerd. Ten tweede op generaal de Gaulle en zijn Vrije Fransen. Dat 
verwondert niet van twee makers die zelf in die positie waren. Dat verwondert ook niet van een 
film die gemaakt werd in een periode dat de Gaulle aan de macht was.

127 Jean-Pierre Melville heeft speciale aandacht voor hoofddeksels in deze film. Behalve in deze scène is het niet 
duidelijk wat hij wil symboliseren.
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7  Jean Moulin

7.1  Gegevens128

Titel: Jean Moulin

Jaar: 2002 = bestudeerde versie

Land: Frankrijk

Regisseur: Yves Boisset

Scenarist: Pierre Péan (boek: Vies et morts de Jean Moulin129)
Dan Franck

Producent: Florence Dormoy
Joëy Faré
Jean Labib

Productie: France 2
Scarlett Production

Cast: Charles Berling (Jean Moulin)
Elsa Zylberstein (Antoinette)
Émilie Duquenne (Lili)
e.a.

Duur: 192 minuten (2 delen)

Taal: Frans en Duits
Niet ondertiteld

Waardering: IMDB: 7,0/10 (60 stemmen)
Nominatie voor Emmy 2003

7.2  Context
In 1964 werd het stoffelijke overschot van Jean Moulin overgebracht van Père Lachaise naar 
het  Panthéon  in  Parijs.  Begraven  worden  in  het  Panthéon  is  een  eer  die  sinds  de  Franse 
Revolutie slechts 76 personen is gegund.130 Moulin kreeg dertien onderscheidingen toegekend, 
er  zijn colleges  en straten naar  hem vernoemd en hij  heeft  een eigen museum in Parijs.131 

Daarnaast zijn er ook drie films over hem gemaakt.132 De man is een legende en een held in 
Frankrijk,  maar een mythe gaat vaak een eigen leven leiden.

128 http://www.imdb.com/title/tt0335187/
129 P. PÉAN, Vies et morts de Jean Moulin: éléments d'une biographie, Parijs, 1998.
130 http://www.ordredelaliberation.fr/fr_compagnon/704.html
131 http://www.v1.paris.fr/musees/memorial/moulin/moulin_bio.html
132 http://www.imdb.com/character/ch0053766/
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Joéy Faré, Florence Dormoy et Jean Labib maken volgend statement in de extra's van de DVD:

"La France, depuis près de soixante ans, a mal à son histoire récente: le pays ne portes  
pas un regard apaisé sur les anneées noires que furent 1940/44. [...] A la libération, le  
général de Gaulle jetait un voile pudique sur cette période au nom de la réconciliation  
nationalee et la France se trouvait lavée à travers sa personne. Dans les années 70/80, les  
études de l'historien américain Robert Paxton sur Vichy et le film 'tournant' de Marcel  
Ophüls, LE CHAGRIN ET LA PITIÉ, nous faisaient entrevoir un autre pan de la réalité.  
Les années 90 virent la repentance et la contrition au rendez-vous. C'est dance contexte  
changeant  que  la  figure  de  Jean Moulin  apparaît  en  1964 comme le  héros  de  notre  
histoire à partir de la cérémonie du retour des cendres, ou supposées telles, au Panthéon 
des grands hommes. Mais qui est Jean Moulin? Comment devient-on un héros? Comment,  
à partir de l'acte fondateur de résistance de juin 1940 à Chartres, le préfet d'Eure-et-Loir  
troque-t-il son costume de haut fonctionnaire pour celui de fédérateur de la Résistance,  
clairement  conscient  des  enjeux  et  de  la  mort  qui  l'attend?  Le  film  répond  à  cette 
interrogation et comble un manque."

Enerzijds toont dit een inzicht in de evolutie van het beeld van het verzet in het algemeen en het 
beeld van Jean Moulin in het bijzonder. De producenten willen graag op zoek gaan naar de 
bron van de mythe, om zo het verhaal van Jean Moulin te ontdoen van alle overdrijvingen.
Anderzijds vermelden ze direct zijn heldenstatus en zijn beslissing om in het verzet te gaan 
niettegenstaande dat hij zich heel goed bewust was van wat er op het spel stond en de dood die 
hem wachtte. Dat kan van elke weerstander worden gezegd, maar het feit dat de auteurs van 
deze tekst dat toch vermelden – en dit vlak na hun voornemen om de mythe kritisch aan te 
pakken – doet vermoeden dat ze niet aan de grond van zijn heldendom zullen raken.

7.3  Verhaal
Deze film was direct voor televisie bestemd en de regisseur heeft hem opgesplitst in twee delen 
van respectievelijk anderhalf uur en 1u45 minuten. Dat valt nogal op, aangezien het tweede 
deel begint met twee minuten herhaling van deel één. Ook zit er op het einde van het eerste 
deel een cliffhanger. Jean Moulin wordt op de trein richting Spanje gezien door twee heren die 
hem niet goed gezind zijn, met name Durieux en diens kompaan. Ze zien hem tot twee keer toe 
en helaas voor Jean Moulin is dat een keer mét en een keer zónder zijn valse snor. In het tweede 
deel springt hij uit een vliegtuig en keert terug op Franse bodem. Dat hij lang voor neutraal 
gebied opgemerkt was, wordt niet meer vermeld. Ook alles wat zich in Londen afspeelt krijgen 
we niet te zien.

7.3.1  Première partie

10 juni 1940. Jean Moulin betreedt met Antoinette zijn Parijse appartement. Ze verzamelen 
haastig enkele stapels documenten die bezwarend kunnen zijn voor Jean Moulin in het geval ze 
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in handen van de Duitsers zouden vallen. Ze laden deze en enkele andere spullen in de auto en 
vertrekken  haastig  zuidwaarts.  Onderweg  raken  ze  vast  in  een  vluchtelingenstroom.  Jean 
probeert tevergeefs voorrang te verkrijgen met behulp van z'n titel van prefect. Aangekomen op 
zijn prefectuur  in  de stad Chartres,  neemt  hij  emotioneel  afscheid van Antoinette.  Zij  gaat 
verder zuidwaarts, naar zijn ouders.

Op de prefectuur wordt hij direct met heel wat problemen geconfronteerd. Eerst haalt hij enkele 
politici uit elkaar, twee van de rechterzijde en twee communisten. Een van deze laatsten is 
Pierre Cot, een goede vriend van Jean Moulin. Even later vallen er ook bommen in Chartres. 
Zijn hele staf pakt z'n biezen en slechts op het laatste nippertje weet hij zowat de helft tegen te 
houden  middels  een  korte  speech  over  hun  plichten.  Hij  vraagt  vrijwilligers  voor  de 
belangrijkste taken, maar moet toch improviseren. Zo wordt zijn chauffeur verantwoordelijk 
voor de brandstofverdeling. Wanneer hij zich even in zijn kantoor wil terugtrekken blijken daar 
drie rechtse politieke militanten in zijn papieren te snuffelen. Op zijn vraag waar ze het recht 
vandaan halen antwoorden ze laconiek: "Vandaag de dag is het recht aan wie het neemt."

Later die dag komen de Duitsers aan. Hun majoor, von Gutlingen, begeeft zich rechtstreeks 
naar Jean Moulin. Deze gedraagt zich heel correct en bevestigt te zullen meewerken voor zover 
het oorlogsrecht hem dat verplicht. De Duitse majoor kan daar mee leven en laat Jean Moulin 
op  zijn  post.  De  oorlog  is  gedaan  en  de  prefect  is  verantwoordelijk  voor  de  orde  in  zijn 
prefectuur. Ondanks de belofte van de majoor dat de Duitsers zich ook correct zullen gedragen, 
wordt Jean Moulin enkele dagen later bijzonder onbeleefd en minachtend lastig gevallen door 
twee officieren. Zij eisen van hem dat hij een document ondertekent want "er is in de buurt een  
half dorp op brutale wijze afgeslacht door leden van het Franse leger. Senegalezen! Negers!" 
Wanneer hij weigert te ondertekenen en naar bewijzen vraagt wordt hij bedreigd en geslagen. 
Ze  nemen  hem mee  naar  de  plaats  van  de  feiten.  Hij  kan  alleen  maar  vaststellen  dat  de 
slachtoffers zijn omgekomen door Duitse bombardementen en weigert te tekenen. Na hem de 
hele  verdere dag  mishandeld  te  hebben sluiten  ze hem op in  een  kelder.  Daar  neemt  Jean 
Moulin een glasscherf en snijdt z'n eigen keel over.

Hij overleeft het echter en komt bij in een ziekenhuis. Majoor von Gutlingen komt op bezoek 
en belooft de zaak recht te zetten en zijn ondergeschikten te straffen. Ondanks het feit dat de 
dokter Jean Moulin aanraadt om nog enige tijd in het ziekenhuis te blijven staat deze erop om 
zo snel mogelijk z'n plaats in de prefectuur weer in te nemen. Er volgt een vergadering met een 
Duitser over de juridische implicaties van de capitulatie. Hij legt daarna zijn ondergeschikten 
uit dat hij het toch liever zo heeft, want de orders van de Duitsers kan hij altijd bediscussiëren 
of weigeren. Bij die van Vichy ligt dat moeilijker. Ze besluiten allemaal op post te blijven en 
een  voorbeeld  van  discipline  te  vormen.  Het  wordt  een  moeilijke  tijd.
De Duitsers vorderen van alles en nog wat. Het is dan aan de prefect om er voor te zorgen en 
daarnaast ook te maken dat de bevolking genoeg heeft. Von Gutlingen suggereert dat hij maar 
geld moet bijdrukken als hij te arm wordt. Later moet hij enkele medewerkers ontslaan. Hij kan 
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niet  weigeren,  maar  doet  waar  ze  ondertussen  heel  handig  in  zijn  geworden,  namelijk 
'vertragen'. De situatie wordt pas echt onhoudbaar als de eis komt om voortaan alle papierwerk 
in het Duits op te stellen. Maar dat is niet meer voor Jean Moulin, want hij wordt geschorst 
door Vichy, dat de administratie zuivert van de te linkse elementen.

Hij  vertrekt  naar  Parijs  en besluit  een oppositie te mobiliseren.  Hij  neemt het  alias Joseph 
Mercier aan en plakt een valse snor op. Bij zijn werk klopt hij ook aan bij de communisten, 
want hij gelooft niet dat Hitler en Stalin lang vrienden zullen blijven. Commandant Manhes van 
CDLR heeft contact met Londen en er wordt afgesproken dat Jean Moulin via Spanje daarheen 
zal  gaan.  Eerst  stopt  hij  nog  in  het  dorpje  van  zijn  ouders,  Saint-Andiol.  Dat  wordt  zijn 
dekmantel. Maar in feite legt hij – 80 km per fiets – zijn basis in Marseille. Hij installeert zich 
in een hotel en Antoinette zorgt voor zijn verbinding. 

In Marseille heeft hij  een resem ontmoetingen met verzetsleiders van alle slag. Een van de 
extreem rechtse politici die het hem in de eerste dagen van de oorlog zo moeilijk maakten, 
Legret,  blijkt  van  kant  veranderd  en  nu  leider  te  zijn  van  een  patriottische  groep.  Zijn 
vriendschap met de communist Pierre Cot – die ondertussen in New York zit – levert hem een 
visum op voor de Verenigde Staten. Er zit echter een keerzijde aan die vriendschap. Cot zal 
door  Vichy  als  verrader  veroordeeld  worden  omdat  hij  tijdens  de  Spaanse  burgeroorlog 
vliegtuigen leverde aan de republikeinen. Ook Jean Moulin was daar bij betrokken en nu moet 
hij in de getuigenbank verschijnen. Hij is niet zeker dat hij daar opnieuw zal wegkomen – laat 
staan ongeschonden – maar gaat niettemin toch om zijn dekmantel niet op te blazen. Zijn angst 
was ongegrond. Eindelijk vertrekt hij naar Londen via Spanje. De bedoeling is om daar een 
overzicht te geven van het verzet in Frankrijk, erkenning te vragen en met steun terug te keren. 
Zijn vertrek komt echter de verkeerde mensen ter ore.

7.3.2  Deuxième partie

Op 1 januari 1942 komt hij terug aan in Frankrijk. Dit vanuit de lucht, vergezeld van twee 
assistenten en een container met onder andere een radio. Hij raakt echter eerst de ene kwijt en 
laat de andere achter, met de radio.

In Marseille belegt hij een vergadering met de hoofden van de verzetsgroepen. Hij legt uit en 
bewijst  met  een  document  op  microfilm,  dat  hij  is  aangesteld  als  de  persoonlijke 
vertegenwoordiger van generaal  Charles de Gaulle.  Hij  heeft  de opdracht  om het verzet  in 
Frankrijk te verenigen. Dit wordt niet meteen aanvaard. Gelukkig weet hij uiteindelijk iedereen 
te overtuigen, niet in het minst met het meegebrachte geld en de belofte van wapendroppings. 
Jean Moulin  verandert  zijn  schuilnaam ietwat  ironisch  in  'Rex'.  Hij  vertrekt  naar  Lyon en 
daarna naar Parijs voor een hele resem topontmoetingen.

Na een tijd is zijn zender teruggevonden en operationeel. Hij wordt wel bijna ontdekt en Jean 
Moulin leert een les: de Duitsers mogen blijkbaar de demarcatielijn oversteken om zenders op 
te  sporen.  Nu het  contact  met  Londen  vlot  loopt,  worden  er  landingsterreinen  gezocht  en 
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vliegen de Lysanders aan en af.

Ondertussen gaan de ontmoetingen door. Niet alleen met het verzet, maar ook met de politieke 
partijen. Veel aandacht gaat daarbij naar de Parti Communiste omdat zij talrijk en enthousiast 
zijn. Er komen ook een aantal tegenslagen. Jean Moulin raakt z'n dollars niet kwijt, maar erger 
zijn de arrestaties en executies bij verschillende organisaties. Hij werkt echter verder en begint 
leiders te zoeken voor de nieuw te vormen organisatie. Wanneer in Marseille enkele arrestaties 
worden verricht vertrekt hij voor de zekerheid naar Lyon. Onderweg wordt hij bijna opgepakt. 
Hij maakte zich verdacht met zijn jas van Engelse makelij.

Kort  nadat  de  Duitsers  op  11  november  1942 de  demarcatielijn  overschrijden,  wordt  Jean 
Moulin opnieuw op het  matje geroepen in  Vichy.  Ook dit  keer besluit  hij  te  gaan om zijn 
dekmantel niet in gevaar te brengen. Daar aangekomen blijkt hij zijn functie van prefect terug 
te krijgen. Hij  is echter niet  onder de indruk, meldt dat hij  niet  kan samenwerken met een 
collaborerende regering en verlaat het gebouw. Daar ontmoet hij een oude bekende, Poclain, 
die  gehoord heeft  dat  Jean Moulin een tijdje in het  buitenland heeft  vertoeft.  Jean Moulin 
schrikt,  maar  laat  het  verder  zo.  Even later  echter  stapt  Poclain  het  hoofdkwartier  van  de 
Gestapo binnen en gaat op bezoek bij SS-Hauptsturmführer Klaus Barbie. Daar ontmoet hij 
Durieux, de rechtse militant die in juni 1940 in het kantoor van Jean Moulin betrapt werd. Deze 
blijkt al lang voor de Abwehr te werken. Ze spreken over Rex, maar weten niet wie dat is.

Ondertussen  krijgt  Jean  Moulin  wat  tegenwerking.  Charvet  –  van  de  belangrijke  groep 
'Combat' – heeft contacten gelegd met de OSS. Op de vraag of hij een kolonie van de VS wil 
worden na de oorlog antwoordt hij dat hem dat liever is "dan een kolonie van Moskou". De 
toon is gezet. De discussies gaan vooral over de invloed van de communisten in de nieuw te 
vormen organisatie. Ook blijkt dat de Gaulle niet zomaar het vertrouwen van heel Frankrijk 
geniet.
Commandant Manhes heeft een bericht afgeluisterd waaruit blijkt dat de Duitsers de verenigers 
van het verzet dicht op de hielen zitten. Net nu Jean Moulin bijna klaar is met zijn opdracht. De 
leden van de raad van verzet zijn ondertussen bekend, hijzelf is voorzitter. Wanneer hij in die 
zin een brief naar alle leiders stuurt,  komt die direct ook in de handen van Barbie terecht. 
Veiligheidshalve verandert Rex in Max en vertrekt hij vertrekt opnieuw naar Londen.

Eens  terug,  worden  zijn  marconist  en  commandant  Manhes  opgepakt.  Deze  laatste  wordt 
vervangen en eindelijk is het zover. De CNR wordt opgericht. Desondanks zijn de leden het 
nog niet op alle punten eens. Er is geen unanimiteit over de toekomst van Frankrijk, ook al is 
de bevrijding nog niet eens aan de gang.

Poclain,  die  voor Abwehr werkt,  probeert  z'n oude vriend Legret  – die in het patriottische 
verzet zit – te overtuigen om informatie te geven. Het argument is dat "de Abwehr van Canaris  
niet hetzelfde is als de Gestapo.  Wij vechten voor hetzelfde doel: het einde van Hitler en het  
einde  van de  communisten."  Legret  twijfelt  hard,  maar  zegt  uiteindelijk  niks.  De Duitsers 
slagen er in een andere medewerker te pakken, meerbepaald Lunel van de groep uit Marseille. 
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Eens die omgedraaid is blijkt hij van grote waarde voor hen.

Op 27 mei 1943 wordt de grootste vergadering tot dan toe georganiseerd in Parijs. Jean Moulin 
leest een verklaring voor en daarna wordt er gestemd. De missie van de CNR wordt unaniem 
goedgekeurd. Jean Moulins werk zit er eigenlijk op en er wordt hem aangeraden nu zichzelf in 
veiligheid te brengen door naar Londen te vertrekken met het eerstvolgende vliegtuig. Hij wil 
echter eerst nog z'n eigen opvolging regelen, want hij beseft dat als hij zou "verdwijnen" – en 
daarmee bedoelt hij 'arrestatie' – kan zijn werk zo weer uit elkaar vallen. Wanneer Vidal, de 
tweede  man,  gearresteerd  wordt,  moet  ook  hij  vervangen  worden.  Een  vergadering  dient 
belegd.

Didot – die eveneens gearresteerd was – duikt toch weer op. Hij is ontsnapt. Tegen de regels in 
mag hij toch nog verder functioneren binnen de CNR. Hij leidt de Duitsers dan ook regelrecht 
naar  die  vergadering.  Op  21  juni  1943  wordt  Jean  Moulin  met  een  aantal  medestanders 
opgepakt.  Hij  wordt ondervraagd en mishandeld door Barbie,  maar zou nooit  meer hebben 
verraden dan zijn eigen, echte, naam. Hij sterft in de trein naar een concentratiekamp.

7.4  Bron van het scenario
In de tekst bij de extra's (cf.  supra) vermelden de producenten de Amerikaanse auteur Robert 
Paxton als inspirator voor hun werk. De sterkte van Paxton is dat hij buiten Frankrijk staat en 
dus ook geen deel heeft aan het collectief geheugen rond Jean Moulin.

In de generiek wordt dan wel Pierre Péan vermeld, een onderzoeksjournalist die in 1998 een 
boek schreef over Moulin. De film is uitgebracht in 2002, wat maakt dat het scenario op zeer 
recent wetenschappelijk werk werd gebaseerd.

7.5  Beeldvorming

7.5.1  De film als geheel

De wereld van Jean Moulin

Zoals bij elke film heeft de keuze van het script ook hier invloed op de beeldvorming van het 
verzet. Jean Moulin staat aan de top van de piramide. Al van bij het begin. Als prefect begaf hij 
zich ook voor de oorlog al in de hoogste regionen van de macht. Via hem krijgen we de basis 
niet te zien, wat wel z'n repercussies heeft. De film zit vol met ontmoetingen en vergaderingen. 
Jean Moulin zelf vat het goed samen wanneer hij zegt: "Voor mij is de oorlog dit: ik stap. Wat  
ik voorheen deed in het ministerie en de prefectuur doe ik nu op café en op straat."

Een uniek voordeel met de figuur van Moulin is dat hij contact maakte met elke organisatie. 
Het nadeel voor een volledig beeld van het Franse verzet is dat van die organisaties ook enkel 
de leiders te zien zijn. Slechts in enkele gevallen zien we de basis aan het werk.
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Jean Moulin zit in het verzet van kort na november 1940 tot aan z'n dood in juli 1943. Deze 
tijdspanne is niet de gehele oorlog, maar wel een aanzienlijk deel daarvan. Het is de eerste helft 
van de oorlog, wat het interessant maakt, omdat het een beeld kan opleveren van de opkomst 
van het verzet. Dat is ook zo, er worden een paar activiteiten van de groep van commandant 
Manhes getoond. Dat is echter niet veel. De groei van het Franse verzet wordt vooral behandeld 
in  de  gesprekken  tijdens  de  verschillende  topontmoetingen.  Er  zit  dan  ook  weinig 
beeldvorming in die hoek.

Afbeelding 32. Het grootste moment uit Moulins verzetscarrière: het programma van de CNR  
wordt unaniem (de man rechts aarzelt slechts even) goedgekeurd.

Gaullistisch

Ik besprak al de heldenstatus van Jean Moulin. De makers van deze film hebben niet helemaal 
kunnen weerstaan aan die beeldvorming. Maar anderzijds krijgt hij op twee momenten toch een 
hommage die verder reikt dan de inhoud van de film. Op het einde van de film wordt het beeld 
getoond van een wellicht overleden Jean Moulin, liggend in het stro van een wagon, met op de 
voorgrond de laarzen van z'n bewaker. Ondertussen weerklinkt het lied Le Chant des Partisans. 
Dit  is  hét  lied  van  het  Franse  verzet  en  het  was  na  de  oorlog  haast  zo  populair  als  La 
Marseillaise. Het lied is in 1943 geschreven en door de Vrije Fransen via de BBC de wereld 
ingestuurd. De oorspronkelijke melodie en tekst zijn van Russische komaf en de Franse zijn 
geschreven door Joseph Kessel, de auteur van L'armée des ombres.133 Het is dus een goede mix 
van gaullistische en linkse elementen en daarom bij uitstek geschikt als lijflied voor de FFI in 
het algemeen en Jean Moulin in het bijzonder. Een waar eerbetoon.

133 http://www.archives.premier-ministre.gouv.fr/juppe_version1/HIST/PARTISAN.HTM   en 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=1335
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Een tweede aspect van de hommage is terug te vinden in de generieken. De tekst daarvan wordt 
begeleid door een heel ingetogen stuk muziek. Achter de tekst staan verschillende afbeeldingen 
van  Jean  Moulin,  Charles  de  Gaulle  bij  een  toespraak,  een  parachutering,  vlammen, 
prikkeldraad  en  Duitsers.  Die  afbeeldingen  zijn  sober,  met  niet  meer  dan  een  paar 
penseelstreken gemaakt. Het geheel doet denken aan een geïllustreerd boek over het leven van 
Jean Moulin. Een moderne hagiografie bijna.

Afbeelding 33. De gestileerde afbeelding van Jean Moulin in de begingeneriek. In het midden 
de filmfiguur (Charles Berling).

Ondanks  deze  beide  erg  gaullistische  elementen  wordt  Charles  de  Gaulle  vrij  realistisch 
behandeld in de film zelf. Aan de ene kant blijkt hij noodzakelijk. Zo stelt Jean Moulin hem 
voor als de enige oplossing voor de toekomst van Frankrijk. Ook kan dat verzet niet zonder de 
financiële en materiële steun van Londen. Daar stelt Charvet meteen tegenover dat hij z'n heil 
zoekt bij de Amerikanen en de OSS. Nadien wordt ook de hele legitimering van de Gaulle in 
vraag gesteld. Opnieuw wenst Charvet niet onder hem te dienen, want hijzelf is hoger in rang.

7.5.2  Detailbespreking

Plichtsbewust

In het begin van de oorlog is Jean Moulin prefect. Hij is een functionaris van de regering. Het 
is dus zijn plicht om zijn taken in dienst van de bevolking te vervullen. Dat is precies de reden 
waarom hij op zijn post blijft, daar waar vele anderen vluchten. Hij is aldus verplicht om samen 
te werken met de Duitsers en zijn bevolking voor hun excessen te behoeden. Als functionaris 
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doet hij dat dan ook in legale termen. Hij is slechts bereid zover te gaan als het oorlogsrecht 
hem dat oplegt. 

Jean Moulin maant ook zijn medewerkers aan om op hun post te blijven, en wil een voorbeeld 
van discipline zijn. Ook na zijn schorsing zet hij zich op vrijwillige basis in voor het Franse 
volk. Maar na zijn benoeming in Londen tot persoonlijke vertegenwoordiger van de Gaulle, 
krijgt hij nieuwe verplichtingen waar hij zich dan ook niet meer kan aan ontrekken – mocht hij 
dat wensen. De status van de Vrije Fransen is nog geenszins algemeen erkend, maar omdat Jean 
Moulin  vrijwillig  vertegenwoordiger  is  geworden,  worden  zijn  verplichtingen  voor  hem 
officieel.

Anti-Vichy

Jean Moulin draagt de regering van Pétain geen warm hart toe. Integendeel. Hij doet alles wat 
in zijn mogelijkheid ligt om die buiten zijn deur te houden. Maar dat is niet veel. Want wettelijk 
gezien moet hij de orders van zijn regering volgen. Daarom laat hij zich tegen een medewerker 
ontvallen dat hij liever met de Duitsers te maken krijgt want "hun orders kan hij aanvechten".
Hij zegt ook dat hij de naam Pétain niet wil horen in zijn prefectuur en gebiedt iedereen het 
briefpapier niet aan te passen. Deze houding samen met zijn linkse signatuur zorgen er gauw 
voor dat hij wordt geschorst, iets wat hem bijzonder goed uitkomt. Vlak voor Jean Moulin naar 
Londen  vertrekt  groet  hij  nog  symbolisch  een  portret  van  Pétain:  "Au  revoir  monsieur  
maréchal." Moulin is een tijdje van hem af, maar Pétain is nog lang niet van Moulin af.

Afbeelding 34. Jean Moulin (Charles Berling) groet het portret van Philippe Pétain.

Na de Duitse overschrijding van de demarcatielijn wordt hij terug naar Vichy geroepen. Nog 
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voor hij weet waar het over gaat, laat hij reeds zijn afkeuring blijken: "Ik heb weinig tijd voor  
u."  Jean  Moulin  staat  nu  ook  sterker  en  hoeft  die  job  niet.  Hij  is  goed  op  weg  om 
vertegenwoordiger van het hele Franse verzet te worden. Wanneer hij ronduit zegt dat hij niet 
kan meewerken aan de collaborerende regering, oogst hij nog begrip van de functionaris ook.

Bescheidenheid

Afbeelding 35. De meest bekende foto van Jean Moulin

Wanneer  Jean Moulin zich in het  begin van de film haast  om vanuit  Parijs  in Chartres te 
komen, raakt hij vast in een stroom vluchtelingen. Hij stapt uit en roept dat hij prefect is. Dat 
levert hem niet meer dan een schampere opmerking op. Niet erg bescheiden van de man. Maar 
tijdens de verdere film komt dat beeld niet terug.

Jean Moulin is heel bekend van één bepaalde foto, waarop hij wordt afgebeeld met hoed, sjaal 
en overjas. De makers van de film hebben hun Jean Moulin ook zo uitgedost voor het grootste 
gedeelte van de tijd. Het resultaat is dat hij er heel bescheiden uit gaat zien, meer nog dan in 
werkelijkheid. Dat heeft ook te maken met het feit dat het beeld nooit verandert, en dus na een 
tijdje zeer gewoon wordt.

Het  summum van zijn  bescheidenheid  is  echter  te  zien wanneer  hij  zich van  zijn  officiële 
verblijfplaats naar zijn uitvalsbasis in Marseille begeeft. Hij pakt zijn koffer en rijdt zo'n 80 km 
met de fiets, helemaal alleen.

Een opmerkelijke uitspraak van Moulin bevestigt het beeld van bescheidenheid. Ik haalde al 
aan dat Charvet zich niet aan de Gaulles orders gebonden zag omwille van hun verschil in rang. 
Daarop repliceert Jean Moulin echter dat zoiets ook voor hem als prefect geldt, maar dat hij 
zich toch als ondergeschikte opstelt.
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Afbeelding 36. Jean Moulin (Charles Berling) met de fiets op weg naar Marseille.

Moed

Jean  Moulin  is  een  moedig  man.  Ik  haalde  reeds  aan  dat  hij  zijn  plicht  uitvoert,  wat  de 
consequenties  ook  mogen  zijn.  Maar  het  is  niet  omdat  het  een  plicht  is  dat  het  ook  zo 
gemakkelijk is. Hij ontvangt flinke klappen, al van in het begin van de oorlog. Zijn moed laat 
het zelfs even afweten, wanneer hij zich in de gevangenis zijn keel probeert over te snijden.
Nadien is hij echter snel terug op post. Jean Moulin verlaat zijn ziekenhuisbed een stuk vroeger 
dan de dokter gezond acht, wat zich toont in het bebloede verband rond zijn nek. Hij offert 
zichzelf op om ervoor te zorgen dat zijn positie tijdens zijn afwezigheid niet wordt ondermijnd 
ten gunste van de Duitsers en de collaborateurs. Von Gutlingen noemt hem later ook ronduit 
"courageux".

Jean Moulin gaat ook consequent twee keer naar Vichy, in het hol van de leeuw. Dat is heel 
moedig – al is het nodig om zijn dekmantel te bewaren. Hoe groter de moeilijkheden tegen het 
einde toe worden, hoe meer hij verplicht wordt zich moedig te betonen. Als hij verder gaat  
–  ondanks de vele arrestaties in zijn omgeving – kan het niet anders of hij beseft dat hem ook 
zo'n lot te wachten staat. Bij de inval van Barbie in de dokterspraktijk houdt hij zich kalm in het 
aangezicht van de Duitser om tot het laatste moment als  niet betrokken te kunnen doorgaan.
Het summum wordt bereikt bij z'n ondervraging. Deze was blijkbaar zodanig wreed dat hij na 
afloop het leven laat en toch heeft hij geen enkele naam prijsgegeven. Behalve de zijne.
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Afbeelding 37. Jean Moulin (Charles Berling) keert terug van het hospitaal om zijn post op de 
prefectuur weer in te nemen.

Voorzichtigheid

Jean Moulin gaat bijzonder voorzichtig te werk. In zijn functie van prefect leeft hij heel strikt 
de wet na, niet alleen omdat hij het als zijn plicht ziet tegenover die wet, maar ook omdat hij 
het zich niet kan veroorloven. De kleinste misstap kan voldoende reden zijn om hem uit zijn 
ambt te zetten of – zoals gebeurt – op te sluiten. Uiteindelijk blijkt een legale reden niet nodig 
voor z'n schorsing.

Hij zet een hele resem aan dekmantels op. De belangrijkste is natuurlijk die waarin hij in Saint-
Andiol  gaat  wonen en zich volledig uit  het  openbare leven terugtrekt.  Daarnaast  maakt  hij 
gebruik van een lijst schuilnamen: Joseph Mercier, Jack Martin, Rex en Max. Hij reist van hotel 
naar hotel en van het ene schuiladres naar het andere. De naam Romanin wordt niet vermeld in 
de  film,  maar  onder  deze  artiestennaam  deed  hij  zich  voor  als  kunstenaar  en  kon  zo 
gemakkelijk het land doorreizen.

Hij kan zich in Parijs nog net bedwingen om op 11 november 1940 de straat op te gaan, samen 
met vele anderen omdat hij niet wil geassocieerd worden met anti-Duitse elementen. Dit nog 
voor  hij  eigenlijk  goed  en  wel  begonnen  is  met  verzetswerk.
De valse snor en het opeten van documenten behoren dan weer tot het  bekende canon van 
clandestien werk.

Menselijkheid

Wanneer Jean Moulin in het begin op zijn post blijft is dat niet alleen omdat het zijn plicht is, 
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maar ook omdat hij de mensen moet helpen. Er dient in de eerste plaats een distributiesysteem 
te worden opgezet omdat de tekorten snel groeien. Later dient hij alternatieven te voorzien voor 
zowat alles dat de Duitsers opeisen. Hij kan z'n bevolking niet in de steek laten.

Jean Moulin is zoals vele van de mensen die hij ontmoet, gehard tegen verlies. Maar wanneer in 
het  bijzonder  Lili  wordt  gearresteerd  is  hij  er  zeer  van  aangedaan.  Het  is  niet  zozeer  de 
arrestatie die hem parten speelt, maar wel het feit dat het 'kind' slechts negentien jaar is en dat 
hij  haar  meermaals  had  aangeraden  geen  gevaarlijk  werk  te  aanvaarden.  Tegen  alle 
veiligheidsregels in wil hij direct rechtsomkeer maken en haar redden maar wordt daar gelukkig 
van weerhouden. 

Het leven aan de top is eenzaam. Hij werkt bijna alleen, zijn marconist blijft in het zuiden en 
zijn assistent gaat hem vaak voorop om de ontmoetingen te regelen. Zijn direct entourage van 
nethoofden van in het begin wordt langzaam maar volledig gearresteerd. Een paar persoonlijke 
problemen met zijn vriendinnen zorgen ervoor dat hij tegen het einde haast depressief door het 
leven gaat, ondanks het vorderende succes van zijn opdracht. Op een bepaald moment loopt hij 
uitgeregend  door  de  straten  van  Parijs,  omdat  hij  geen  onderdak  vindt  bij  vrienden. 
Noodgedwongen moet hij een hotel zoeken.

Afbeelding 38. De eenzaamheid en het werk beginnen zwaar door te wegen op Jean Moulin  
(Charles Berling).

Anderen

Er komen weinig andere verzetsmensen in de film, die daadwerkelijk ook een verzetsactiviteit 
uitbeelden.  Wel  zijn  er  heel  wat  leiders  van  verzetsgroepen,  maar  zij  vergaderen  uiteraard 
alleen maar. Tijdens die vergaderingen wordt het moeizame proces naar eenmaking van het 
bevel getoond. Dit gaat niet zonder tegenwerking van allerlei kanten. Dat is realistisch omdat 
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het hier gaat om groepen met zo'n verschillende achtergrond. Maar het schept eveneens het 
beeld van de verzetsman die vooral kibbelde in plaats van actie te ondernemen.

Er is wel de groep van Manhes – in wiens hoofdkwartier een primitieve zender en drukkerij te 
zien is  –  bij  de aanvang van de oorlog.  Ook een  van  hun sluikbladen,  niet  meer  dan een 
pamfletje, komt in beeld. Een tijd later wordt getoond hoe ze in een telefoonpaal klimmen om 
een lijn af te tappen. Dit is uiteraard in functie van het verdere verhaal, waar Jean Moulin een 
afgeluisterd bericht krijgt.

Afbeelding  39.  De  groep  van  Manhes  aan  het  werk.  Manhes  zelf  (Christophe  Malavoy)  
linksonder; Didot (Jérémie Renier) in de paal.

Het  Musée de l'Homme in Parijs krijgt ook een plaats in deze film. De verzetsgroep die daar 
zijn basis  heeft  voert  geen actie  uit  in de film, maar  de leden worden wel  gearresteerd en 
terechtgesteld. Op die manier laten de makers hen dienen als waarschuwing voor Jean Moulin, 
die hen kent en hun proces volgt in de krant. Het Musée de l'Homme was in werkelijkheid ook 
een van de plaatsen waar verzet ontstaan is.

7.6  Conclusie
Jean Moulin is een mythische figuur in de Franse geschiedenis. Boisset doet goed werk door 
hem enigszins terug op de grond te plaatsen. Hij laat hem niet als een held zien, die zonder 
fouten en zonder twijfel met veel succes zijn vijand bevecht. Hij laat hem zien als menselijk, 
voorzichtig en bescheiden. Niettemin toont hij ook de moed en het plichtsbesef van de man.

Jean Moulins werk is aan de top van alle verzet in Frankrijk. Dit geeft een beeld van het soort 
activiteiten die we mogen verwachten van de leiders van het verzet. Dit zorgt er ook voor dat 
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de film merkbaar minder spectaculair overkomt.

Daarnaast biedt het ook een interessante blik op de politieke verhoudingen in het verzet. Elke 
strekking is vertegenwoordigd. Allen hebben ze maar één doel: de Duitsers en Vichy verslaan. 
Dit beeld wordt echter direct aangepast. Er zijn vaak meer verschillen dan overeenkomsten. En 
dat  is  sterk  voor  een  beeld  ontstaan  uit  een  Frankrijk  dat  er  alles  aan  deed  om  een 
eenheidsbeeld te creëeren van het verzet.134

Jean Moulin geeft meer blijk van politiek inzicht. Daarnaast is hij nog opvallend vooruitziend 
in de Duits-Russische verhoudingen. Maar hij is vooral gebeten op de collaborateurs van Vichy. 
Hoewel zijn unificatie-werk illegaal is, en het de Franse weerstand erg veel sterker maakt lijkt 
hij toch niet rechtstreeks te vechten. Dat heeft ook te maken met het verzoenende aspect van 
zijn  werk.  Pas  op  het  einde  staat  hij  rechtstreeks  tegenover  de  Duitsers  zoals  goed  staat 
tegenover kwaad.

Afbeelding  40.  Goed:  Jean  Moulin  (Charles  Berling)  moet  het  uiteindelijk  afleggen  tegen  
kwaad: Klaus Barbie (Richard Sammel).

134  O. WIEVIORKA,  "France" in: MOORE, op. cit., p. 148.
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Deel III:  Slot
1  Nationale en periodegebonden context

1.1  België
In België bestaat geen Belgisch collectief geheugen, geen Vlaams collectief geheugen en geen 
Waals collectief geheugen.135

De Belgische weerstanders kregen een post-facto  militaire rang. Maar deze erkenning werd 
een deel van andere politieke spellen die gespeeld werden, met de kongingskwestie voorop.136 
Lagrou voegt daaraan toe dat er een ware concurrentie was in de erkenningen. Het regende 
lintjes en rangen. De verzetsgroepen hadden er alle belang bij om zoveel mogelijk leden in hun 
gelederen op te nemen, dus er werd zo nauw niet gekeken.137

De kloof tussen het lage aantal Vlaamse verzetsleden en het aantal Franstaligen zorgde ervoor 
dat er ook na de oorlog geen eensgezindheid kwam. Discussies over collaboratie en repressie 
zorgden en het beeld van septemberweerstanders zorgden voor een omgekeerd beeld van het 
verzet in Vlaanderen. Het SOMA werd opgericht in 1967 en dat luidde een nieuw tijdperk in. 
Er werd meer en serieuzer onderzoek gestart. Ook op de buis kwam er interesse voor de 
Tweede wereldoorlog. Vanaf de jaren '70 en vooral '80 werden een hele reeks documentaires 
gemaakt, om aan de vraag te voldoen.138

Lagrou situeert het keerpunt eigenlijk al iets eerder. Vanaf de jaren '60 kwamen er nieuwe 
herinneringen die niet pasten in het nationale idee.139 Hoflack ziet in het keerpunt van de jaren 
'70 ook een stijgende wetenschappelijke interesse.140

1.2  Nederland
In Nederland bleef alles allemaal zeer vaag. Er was wel erkenning maar die was heel algemeen 
en onpersoonlijk.141 De regering was niet te vinden voor onderscheidingen en eretekens. Dat 
was niet in het belang van hun eenheidsidee. Maar prins Bernhard, en in mindere mate de 
koningin deelden wel graag lintjes uit.142

Vaak was er aandacht voor het ideologische in plaats van het militaire bij de bouw van 
monumenten. "Geen geweld tegen de brute vijand, want daarvoor waren wij te zwak; wij  
waren geen helden. Maar wij hebben ons geestelijk weerbaar gehouden." De bevrijding is 

135 B. DE WEVER,  "Idealistische oostfrontstrijders en flaminboches, de collaboratie in België. Onverwerkt 
verleden?" in: Spiegel Historiael. Maandblad voor Geschiedenis en Archeologie. Themanummer: Nieuwe 
visies op de Tweede Wereldoorlog in Nederland en België, 1994, 3-4, pp. 138-143.

136 LAGROU, The legacy..., p. 39.
137 P. LAGROU, "Herdenken en vergeten. De politieke verwerking van verzet en vervolging in België na 1945." 

in: Spiegel Historiael..., p. 117.
138 B. DE WEVER, "Het verzet in de publieke herinnering in Vlaanderen." in: B. BOECKX, Tegendruk. Geheime 

pers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gent, 2004, pp. 18-29.
139 LAGROU, The legacy..., pp. 7-39.
140 K. HOFLACK, L. HUYSE en P. ROMIJN, "Het spook van de collaboratie." in Spiegel Histroiale..., p. 128.
141 LAGROU, The legacy..., p. 301-315.
142 P. LAGROU, "Herdenken en vergeten. De politieke verwerking van verzet en vervolging in België na 1945." 
in: Spiegel Historiael..., p. 112.
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belangrijker dan de overwinning.143

Specifiek voor de Nederlandse film geldt dat er een reeks films werd uitgebracht kort na de 
oorlog. Daarna was het een tijdje stil maar tegen de jaren '60 waren de films daar terug.144 Bij 
die films lag de nadruk op goed en fout.145 De jaren '70 brachten een geleidelijke stroom aan 
oorlogsfilms.146 Het thema was nu vaak de zin en onzin van het verzet.147

"In de jaren tachtig is het besef doorgebroken dat wij nu in het reine moeten zien te komen met 
die oorlog, anders is de laatste generatie die het heeft meegemaakt uitgestorven en zal het ons 
nooit meer gelukken." De accuratesse neemt echter geleidelijk aan af. Interpretatie komt in de 
plaats van historische achtergrond. Daarmee wordt wel de algmene trend in Hollywood 
gevolgd.148

Hoflack vult aan dat Nederland met een 'tweede-generatie-probleem' zit. De angstvallig 
stilgehouden donkere kant van de oorlog roept vragen op. Dit is een tegenstelling met België, 
waar in Vlaanderen nooit zo'n stilte is geweest, en dus ook geen tweede-generatie-probleem 
is.149

1.3  Frankrijk
In Frankrijk gebeurde toch iets bijzonders. Zoals in dit werk geïllustreerd bracht Jean Moulin in 
opdracht van generaal Charles de Gaulle het Franse verzet samen. Dit maakt het een handig 
werkinstrument in de handen van de geallieerden en versterkte tegelijk de positie van de 
Gaulle. Maar dat mag niet overdreven worden. De Franse verzetsgroepen erkenden hem wel als 
symboor, maar niet als hiërarchisch hoofd. Tijdens en na de oorlog bleef ook de onderlingen 
concurrentie tussen de groepen erg groot. Vooral de PCF werd algemeen gewantrouwd.150

Na de oorlog had het Franse verzet heel veel prestige. Aan de andere kant waren er ook heel 
wat Fransen die vonden dat ze zich onnodig riskant gedragen hadden. De hulp aan de 
geallieerden valt achteraf te relativeren. Het beste wapenfeit van het Franse verzet is de 
moeiteloze overname van de politiek volgens het plan dat tijdens de oorlog was opgesteld. Let 
wel, dit was niet het verzet dat de posten bekleedde. Het was het verzet dat mogelijk had 
gemaakt dat de plannen werden gemaakt en dat er voldoende propaganda gevoerd werd zodat 
er geen oppositie te horen was. De Griekse situatie was daarmee vermeden. Het is het Franse 
verzet niet gelukt om een partij te vormen na de oorlog, behalve de PCF, maar die verkoos het 
stalinisme te volgen en marginaliseerde.151

De Gaulle wilde geen groepsvorming van veteranen, weerstanders, ex-krijgsgevangenen, etc. 
Hij had liever individuele helden, die hadden minder politieke weerklank. Hij was ook heel 
selectief in die individuele erkenningen, vooral ten nadele van de communisten en vrouwen.152

Hij liet de weerstanders aansluiten bij de veteranen van de Eerste Wereldoorlog, waardoor ze 

143 L. TILANUS, "Monumenten. Het herdenken in brons en steen van de jaren 1940-45". in: D.H. SCHRAM en 
C. GELJON (red.), op. cit., p. 69.

144 BARTEN, "Toenemende vrijheid. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse speelfilm. 
In: SCHRAM en GELJON (red.), Op. cit., p. 215. 

145 Ibid., pp. 229-230. 
146 Ibid., p. 215. 
147 Ibid., p. 231.
148 Ibid., p. 216. 
149 K. HOFLACK, L. HUYSE en P. ROMIJN, "Het spook van de collaboratie" in: Spiegel Historiael..., p. 

129
150 O. WIEVIORKA, "France" in: MOORE, Op. cit., pp. 132-138.
151 Ibid.., pp. 143-146.
152 LAGROU, The legacy..., p. 39.
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numeriek in het niet verzonken. De aanhangers van de Gaulle beeldden het verzet ook steevast 
uit als een werk van de generaal. De dood van de Gaulle en de crisis van de PCF zorgde voor 
een omslag vanaf de jaren '70. Het heroïsme minderde en de 'de Gaulle-cultus' keerde terug van 
z'n piek in de jaren '60.153

2  Conclusie
Een uitgebreide vergelijking van de films zou veel te ver leiden. Ten eerste omdat dat wel erg 
lastig wordt gemaakt door de grote verscheidenheid van de films. De enige twee die ietwat 
gemeen hebben zijn beide Frans. Ten tweede omdat dit niet in het kader van deze studie past. 
Elk van de films en series verdient een verdere analyse die recht doet aan alle aspecten ervan. 
Het  onderzoek over  de  film Klein  Londen,  Klein  Berlijn  door  Roesbeke  is  daar  een  goed 
voorbeeld van.
De vraag kan worden gesteld of de Franse films door anderen dan Fransen dienen onderzocht te 
worden. Dat is uiteraard perfect mogelijk, maar zal toch enkele handicaps meedragen. Aan de 
ene kant brengt dat een onbekendheid van de specifieke culturele context met zich mee. Dat 
kan objectiverend werken, maar uit deze studie is gebleken dat een collectieve herinnering of 
een mythe een van de belangrijkere teksten is naar waar de tekst van de film verwijst.
Toch kunnen we een kort overzicht geven van een aantal elementen dat van belang zijn bij de 
beeldvorming.

2.1  Films
In alle films wordt de verzetsactiviteit gericht tegen de Duitsers. Bij de beide Franse films komt 
dat  wat  minder  op  de  voorgrond,  maar  bij  allemaal  is  het  ongetwijfeld  het  geval.  Slechts 
sporadisch wordt ook de collaboratie geviseerd. Dat terwijl zoiets in werkelijkheid veel meer 
het geval was.154

Daarbij sluit het politieke aspect heel nauw aan. In Jean Moulin is dit heel belangrijk, maar 
geen van de andere films besteedt daar meer aandacht aan dan een zijdelingse verwijzing naar 
de politieke verscheidenheid van het verzetslandschap. Uiteraard heeft elke film, behalve de 
Franse, er duidelijk voor gekozen om de communisten links te laten liggen. Maar dat hoeft niet 
te verwonderen, gezien de na-oorlogse politieke gebeurtenissen.

Heel kenmerkend is ook de aandacht voor de organisatie van een verzetsbeweging. In Secret 
Army komt die zeer bewust naar voor. In  Gaston's War en de beide Franse films is dat een 
integraal onderdeel van het plot.

Al bij al heb ik met mijn steekproef de volledige duur van de oorlog gehad. Behalve bij Soldaat 
van Oranje en Klein Londen, Klein Berlijn is er echter geen enkele film die ook zo lang duurt. 
De activiteiten die aan bod kwamen waren ook niet al te verscheiden. Nogal wat inlichtenwerk 

153 O. WIEVIORKA, "France" in: MOORE, Op. cit., pp. 146-149.
154 MOORE,  op. cit., passim.
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en ontsnappingen.  Slechts één enkele sabotage.  Nauwelijks is  er  iets  van sluikpers  te zien. 
Gewapend verzet is ook heel zeldzaam. Dat mag eerst verwonderen, aangezien de spectaculaire 
aard ervan, maar de politieke geladenheid van de terreur op het einde van de oorlog zullen vast 
menig filmmaker afschrikken.

Merkwaardig is  de aandacht  voor  moord  en zelfmoord.  Ik  ben uitgebreid ingegaan op dat 
aspect in  Secret Army. Maar ook in Soldaat van Oranje wordt gespeeld met cyaankalipillen. 
Jean Moulin doet  ook een zelfmoordpoging en in  Armée des  Ombres is  het  dan  weer  een 
kompaan die uit  de weg moet geruimd worden. De executie in  de Partizanen is ook reeds 
uitgebreid behandeld. Zo'n dingen zijn vrij realistisch, maar de extra aandacht die het krijgt is 
een bewuste keuze van de makers. Dit is te wijten aan het dramatische effect dat zoiets heeft.

Tot slot nog een kleine opmerking. Het is eveneens merkwaardig dat het verzet in drie films 
zichzelf  moet  behoeden  voor  gevangenname  omdat  anders  de  Duitsers  iets  over  de 
invasieplannen van de geallieerden zouden kunnen te weten komen. En als het zo niet is, dan 
zijn het wel de Duitsers die bij vele ondervragingen op dit punt aanbelanden.

2.2  Personages
De meeste verzetslui  zijn moedig.  Bij  sommigen echter wordt dat uitvergroot tot  een held. 
Vooral Jean Moulin en Gerbier zijn gewone helden vanwege die moed. Andere films maken 
daar dan een stereotype held van. Dat is Lanshof overkomen, maar in het bijzonder Gaston 
Vandermeerssche zijn heldhaftigheid kan niet op.

Vaak  zijn  weerstanders  ook  eenzaten.  Dat  geldt  voor  Gaston,  Erik,  Jean  Moulin,  Gerbier, 
Sjoester, Raymond (Klein Londen, Klein Berlijn) en Yvette. Dat is toch een meerderheid van de 
hoofdfiguren. Dat beeld van einzelgänger gaat vergezeld van de kleine verzetsgroepjes waar 
iedereen met iedereen te maken heeft en waar de teamgeest moet heersen. Dit zorgt meestal 
niet voor spanningen in het plot, maar wel voor spanningen in de beeldvorming.

De kleine teams zijn uiteraard vooral een beslissing van de filmmakers om de film niet  te 
ingewikkeld te maken. Maar dat brengt toch het beeld met zich mee dat verzet maar een zaak 
van heel weinig mensen was. In verhouding met de totale bevolking van een land klopt dat 
natuurlijk  wel.  Maar  het  brengt  groot  onrecht  aan  aan  de  duizenden  verzetsleden  die  niet 
worden getoond.

Opmerkelijk is dat de weerstander ook steeds als een vindingrijke persoon wordt uitgebeeld. 
Zou dat kunnen zijn omdat hij  op die manier ontzag krijgt  van het publiek.  Omdat op die 
manier vaak de Duitsers voor aap gezet worden, wat toch een goed gevoel moet geven voor 
betrokken kijkers.

Dergelijke  vindingrijkheid  gaat  vaak  gepaard  met  roekeloosheid.  Dat  levert  wel  een 
evenwichtig  beeld  op  wanneer  het  misgaat,  zoals  bij  de  partizanen.  Maar  zoals  Gaston 
Vandermeerssche alles aandurft, en er nog in slaagt ook, dat vertekent het beeld heel wat.
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Het aantal bescheiden verzetshelden is niet zo groot. Philippe Gerbier, Yvette, Jean Moulin, 
Raymond, Rokus en Nico behoren tot die categorie. De anderen zijn vaak heel trots. Hoewel ze 
dat ook wel eens durven combineren met bescheidenheid, zoals Erik en Gaston.

De aandacht voor vrouwen in het is ook vrij groot. In elke verzetsgroep komt er wel een naar 
voor. Speciaal daarbij zijn de vrouwelijke parachutiste van Gaston's War, de glorieuze rol van 
Mathilde en uiteraard de onafhankelijke leidster van Lifeline, Lisa 'Yvette' Colbert.

Tot slot parafraseer ik McPherson, die het heel goed weet samen te vatten: Dramatiseren is 
entertainen en dramatiseren is aandacht vasthouden.155 Want ondanks alle realiteitswaarde is het 
dat waar het de filmmakers is om te doen.

155 James M. McPherson geciteerd in: R.B. TOPLIN, History by Hollywood. The use and abuse of the American 
Past, Urbana, 1996, pp.11-12.
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Bronnenlijst

3  Bronnen

BOERMANS (T.) (regisseur). De partizanen. 2008, 212 min. [film]

BOISSET (Y.) (regisseur). Jean Moulin. 2002, 192 min. [film]

DE HERT (R.) (regisseur). Gaston's war. A story of courage and betrayal. 2005, 120 min. [film]

IVES (K.), RITELIS (V.) en ANNET (P.) (regisseurs). Secret Army. 1977, 880 min. [serie]

MELVILLE (J.-P.) (regisseur). L'armée des ombres. 2006, 140 min. [film]

VERHOEVEN (P.) (regisseur). Soldaat van Oranje. 2002, 152 min. [film]

Alle foto's afbeeldingen zijn screenshots uit de behandelde films.

Uitgezonderd Afbeelding 35, afkomstig van:

   http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/moulin_jean.shtml  

De Afbeelding op de voorpagina is samengesteld uit 2 screenshots van 'Jean Moulin' en digitaal 
gemanipuleerd.
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