
 

münchen 1938



 

robert harris bij uitgeverij cargo

Vaderland
Enigma
Pompeii

Imperium
Geest

Lustrum
De angst-index

De officier
Dictator
Conclaaf



 

Robert Harris

München 1938

vertaald door rogier van kappel

2017

amsterdam



 

De asterisken (*) verwijzen naar de noten van de vertaler achter in het boek.

De citaten uit Shakespeares Henry iv (deel 1: bedrijf 2, scène 1 en scène 3) zijn 

vertaald door Willy Courteaux (Verzameld werk, De Bezige Bij, 2014).

Cargo is een imprint van Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam

Copyright © 2017 Canal K Limited

Copyright Nederlandse vertaling © 2017 Rogier van Kappel

Oorspronkelijke titel Munich

Oorspronkelijke uitgever Hutchinson, Londen

Omslagontwerp Studio Jan de Boer

Omslagillustratie © Getty Images

Foto auteur Claudio Sforza

Vormgeving binnenwerk Peter Verwey, Heemstede

Druk Bariet Ten Brink, Meppel

isbn 978 90 234 6620 8

nur 305

uitgeverijcargo.nl



 

‘We dienen ons er altijd van bewust te zijn dat wat nu in het verleden 

ligt ooit in de toekomst heeft gelegen.’

– F.W. Maitland, historicus (1850-1906)

‘We hadden in 1938 de oorlog moeten beginnen […] september 1938 

zou het gunstigste tijdstip zijn geweest.’

– Adolf Hitler, februari 1945
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1

Kort voor één uur ’s middags op dinsdag 27 september 1938 werd de 

heer Hugh Legat van His Majesty’s Diplomatic Service zijn tafel ge-

wezen naast een van de hoge, van de vloer tot aan het plafond reiken-

de ramen van het Ritz-restaurant in Londen. Hij bestelde een halve 

fles Dom Perignon die hij zich niet kon veroorloven, sloeg de Times 

open op pagina 17 en las voor de derde keer de toespraak die Adolf 

Hitler de vorige avond had gehouden in het Berlijnse Sportpalast:

herr hitlers speech

–

laatste boodschap aan praag

–

vrede of oorlog?

Zo nu en dan keek Legat naar de ingang aan de andere kant van de 

eetzaal. Misschien verbeeldde hij het zich, maar hij had de indruk dat 

niet alleen de gasten, maar ook de obers die af en aan liepen over het 

tapijt tussen de oudroze gestoffeerde stoelen, ongebruikelijk stil waren. 

Nergens hoorde hij iemand lachen. Onhoorbaar achter de dikke glas-

platen groeven veertig of vijftig werklui – van wie sommigen vanwege 

het warme, klamme weer met ontbloot bovenlijf werkten – loopgraven 

in Green Park.
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Er mag nu voor de wereld geen twijfel meer aan bestaan: nu spreekt 

er geen Führer meer, noch één enkele man, nu spreekt het Duitse volk! 

Op deze seconde stemt het hele miljoenenvolk woord voor woord met 

mijn woorden in! (Heil).

Hij had de rede beluisterd via de bbc op het moment dat die werd uit-

gezonden – metalig, meedogenloos en dreigend, vol zelfmedelijden en 

opschepperij, maar op een afschuwelijke manier indrukwekkend, en 

telkens weer onderbroken door de luide klappen waarmee Hitlers hand 

op de katheder neerkwam en door het enthousiaste gebrul van vijf-

tienduizend stemmen. Het was een onmenselijk geluid geweest, dat uit 

de luidsprekers leek te stromen nadat het was komen opwellen uit een 

duistere onderaardse rivier.

Ik ben de heer Chamberlain dankbaar voor al zijn moeite, en ik heb 

hem verzekerd dat het Duitse volk niets dan vrede wil. Verder heb ik 

hem verzekerd, en dat herhaal ik hier, dat als dit probleem eenmaal 

is opgelost er voor Duitsland in Europa geen territoriale problemen 

meer zijn.

Legat haalde zijn vulpen tevoorschijn, onderstreepte de passage en deed 

daarna hetzelfde met een andere, eerdere verwijzing naar de Brits-Duit-

se Vlootovereenkomst:

Een dergelijke overeenkomst is alleen moreel te rechtvaardigen als 

beide naties elkaar plechtig beloven nooit meer oorlog tegen elkaar 

te voeren. Duitsland heeft deze wil. Laten we hopen dat allen die de-

zelfde overtuiging zijn toegedaan de overhand krijgen onder de Britse 

bevolking.

Hij legde zijn krant opzij en keek op zijn zakhorloge. Het was typisch 

iets voor hem om een uurwerk aan een horlogeketting te dragen in 

plaats van om zijn pols. Hij was pas achtentwintig, maar met zijn don-
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kere pak, zijn bleke gezicht en zijn gewichtige manier van doen leek hij 

ouder. Hij had twee weken geleden een tafel gereserveerd, voordat de 

crisis was opgelaaid. Nu voelde hij zich schuldig. Hij zou haar nog vijf 

minuten geven; dan moest hij weg.

 Het was kwart over een toen hij haar spiegelbeeld opmerkte tussen 

de bloemen in de vergulde spiegelwand. Ze stond aan de rand van het 

restaurant, bijna op haar tenen, en keek met een nietszeggende uitdruk-

king op haar gezicht om zich heen, met haar lange witte hals gestrekt en 

haar kin schuin omhoog. Ze weigerde een bril te dragen. Hij bleef nog 

een ogenblik naar haar kijken, alsof ze een onbekende was, en vroeg 

zich af wat hij van haar zou denken als ze niet zijn vrouw was. ‘Een 

opvallend mooie vrouw’ – dat was wat mensen over het algemeen over 

haar zeiden. ‘Niet echt aantrekkelijk.’ ‘Nee, maar wel knap.’ ‘Pamela is 

een echte volbloed.’ ‘Ja, en blauw bloed ook – echt een treetje te hoog 

voor die arme Hugh.’ (Dat laatste had hij toevallig opgevangen op hun 

verlovingsfeest.) Hij ging staan en wuifde. Toen merkte ze hem einde-

lijk op. Ze glimlachte en zwaaide terug, voordat ze in haar strakke rok 

en getailleerde jasje haastig tussen de tafeltjes door naar hem toe liep, 

met een hele reeks omkijkende mensen in haar kielzog.

 Ze kuste hem stevig op de mond. Ze was een beetje buiten adem. 

‘Sorry, sorry, sorry…’

 ‘Het maakt niet uit. Ik ben er nog maar net.’ De afgelopen twaalf maan-

den had hij geleerd dat hij maar beter niet kon vragen waar ze geweest 

was. Ze had niet alleen haar handtas bij zich, maar ook een kartonnen 

doos. Ze zette hem voor zich op tafel en trok haar handschoenen uit.

 ‘Geen cadeautjes, hadden we toch afgesproken?’ Hij tilde het deksel 

op. Een zwarte rubberen schedel, een metalen snuit en de lege, glazige 

oogkassen van een gasmasker staarden hem aan. Hij deinsde terug.

 ‘Ik heb de kinderen laten passen. Kennelijk moet ik hun eerst hun 

masker opzetten. Dat stelt je moederlijke toewijding wel op de proef, 

hè?’ Ze stak een sigaret op. ‘Mag ik een drankje? Ik ben uitgedroogd.’

 Hij wuifde naar de kelner.

 ‘Een halve fles maar?’
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 ‘Ik moet nog werken vanmiddag.’

 ‘Natuurlijk! Ik vroeg me al af of je zou komen.’

 ‘Eigenlijk had ik niet weg gemogen. Ik heb geprobeerd je te bellen, 

maar je was niet thuis.’

 ‘Tja, nu weet je waar ik gezeten heb. Een volkomen onschuldige ver-

klaring.’ Ze glimlachte en boog zich naar hem toe. Ze stootten elkaars 

glazen aan. ‘Op ons huwelijk, schat.’

 In het park zwaaiden de werklui met hun houwelen.

Ze bestelde vlug, zonder het menu ook maar een blik waardig te keuren: 

geen voorgerecht, graatloze tong en een groene salade. Legat gaf zijn 

menu terug en bestelde hetzelfde. Hij moest nu niet aan eten dénken. 

Het beeld van zijn kinderen met een gasmasker op wilde hem maar 

niet loslaten. John was drie, Diana twee. Al dat waarschuwen om niet 

te hard te hollen, zich warm aan te kleden en niet op speelgoed of pot-

loden te zuigen omdat je nooit wist waar die allemaal gelegen hadden. 

Hij zette de doos op de vloer en schoof hem met zijn voet uit het zicht.

 ‘Waren ze erg bang?’

 ‘Natuurlijk niet. Ze dachten dat het een spelletje was.’

 ‘Weet je dat ik soms hetzelfde gevoel heb? Zelfs als je de telegrammen 

ziet is het moeilijk om niet te denken dat het gewoon een afschuwelijke 

grap is. Een week geleden leek het allemaal in kannen en kruiken. En 

toen veranderde Hitler van gedachten.’

 ‘Wat gaat er nu gebeuren?’

 ‘Wie zal het zeggen? Misschien niets.’ Hij vond dat hij zijn best moest 

doen om optimistisch te klinken. ‘In Berlijn praten ze nog – in elk geval 

waren ze nog aan het praten toen ik wegging van kantoor.’

 ‘En als ze stoppen met praten, wanneer begint het dan?’

 Hij liet haar de kop in de Times zien en haalde zijn schouders op. 

‘Morgen, neem ik aan.’

 ‘Zo snel al?’

 ‘Hij zegt dat hij zaterdag de Tsjechische grens oversteekt. Onze mili-

taire deskundigen schatten dat het hem drie dagen gaat kosten om zijn 
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tanks en artillerie op te stellen. Dat wil zeggen dat hij morgen moet mo-

biliseren.’ Hij legde de krant weer op tafel en nam een slok champagne; 

het was net een mondvol bijtend zuur. ‘Weet je wat – laten we het ergens 

anders over hebben.’

 Hij haalde een doosje uit zijn jaszak, van het soort waar een ring in 

zit.

 ‘O, Hugh!’

 ‘Hij is nog te groot voor je,’ waarschuwde hij.

 ‘O, maar zo charmant!’ Ze schoof de ring aan haar vinger, hield haar 

hand omhoog en draaide die heen en weer onder de kroonluchter, zo-

dat de blauwe steen glinsterde in het licht. ‘Je bent een wonder. Maar we 

hadden toch geen geld?’

 ‘Dat hebben we ook niet. Deze is van mijn moeder geweest.’

 Hij was bang dat ze hem gierig zou vinden, maar tot zijn verrassing 

legde ze haar hand teder op die van hem. ‘Wat lief van je.’ Haar huid 

voelde koel aan. Haar smalle wijsvinger streelde zijn pols.

 ‘Konden we maar een kamer huren,’ zei hij plotseling, ‘en de hele 

middag in bed blijven. Even geen Hitler. Even geen kinderen.’

 ‘Nou, waarom probeer je dat niet te regelen? We zijn hier. Wat houdt 

ons tegen?’ Ze keek hem strak aan met die grote grijsblauwe ogen van 

haar, en hij voelde zijn adem in zijn keel stokken toen het plotseling tot 

hem doordrong dat ze dat alleen maar zei omdat ze erop rekende dat 

het er toch niet van zou komen.

 Achter hem gaf een man een beleefd kuchje. ‘Meneer Legat?’

 Pamela trok haar hand terug. Hij keek om en zag de oberkelner staan, 

met zijn handpalmen tegen elkaar gedrukt alsof hij stond te bidden, en 

een gewichtige blik in zijn ogen.

 ‘Ja?’

 ‘Downing Street 10 is aan de lijn, meneer.’ Heel zorgvuldig zei hij het 

precies zo luid dat de mensen aan de aangrenzende tafeltjes het konden 

horen.

 ‘Verdomme!’ Legat stond op en liet zijn servet op tafel vallen. ‘Wil je 

me excuseren? Ik moet even bellen.’
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 ‘Ik begrijp het. Ga jij de wereld maar redden.’ Ze gebaarde dat hij kon 

gaan. ‘We lunchen wel een andere keer.’ Ze begon haar spullen in haar 

tasje te stoppen.

 ‘Een minuutje maar.’ Zijn stem kreeg nu iets smekends. ‘We moeten 

echt praten.’

 ‘Ga nou maar.’

 Hij bleef nog even staan en was zich ervan bewust dat de gasten aan 

de andere tafeltjes hem zaten aan te gapen. ‘Blijf nog even, alsjeblieft,’ 

zei hij. Hij plooide zijn gezicht in iets waarvan hij hoopte dat het een 

neutrale uitdrukking was en liep achter de maître d’hôtel het restaurant 

uit en de lobby in.

 ‘Ik dacht dat u wel wat privacy zou willen, meneer.’ De maître d’hôtel 

maakte de deur van een kleine kantoorruimte open. Er stond een tele-

foon op het bureau, met de hoorn ernaast.

 ‘Dank u wel.’ Hij nam de hoorn op en wachtte tot de deur dicht was.

 ‘Legat.’

 ‘Sorry, Hugh.’ Hij herkende de stem van Cecil Syers, een van de secre-

tarissen van het Private Office, het kabinet van de premier. ‘Ik vrees dat 

je onmiddellijk moet terugkomen. Het begint nogal hectisch te worden. 

Cleverly vraagt naar je.’

 ‘Is er iets gebeurd?’

 Er werd geaarzeld aan de andere kant van de lijn. De privésecretaris-

sen kregen altijd te horen dat ze ervan moesten uitgaan dat de telefo-

niste meeluisterde. ‘Zo te horen is het praten voorbij. Onze man vliegt 

naar huis.’

 ‘Begrepen. Ik kom eraan.’

 Hij legde de hoorn op de haak. Een ogenblik bleef hij als verlamd staan. 

Was dit hoe het voelde om deel uit te maken van de geschiedenis? Duits-

land zou Tsjecho-Slowakije aanvallen. Frankrijk zou Duitsland de oorlog 

verklaren. Groot-Brittannië zou Frankrijk steunen. Zijn kinderen zou-

den gasmaskers op moeten. De gasten in het Ritz zouden hun witte lin-

nen tafelkleden in de steek laten om in elkaar gedoken in de loopgraven 

van Green Park te schuilen. Het was te veel om te bevatten.
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 Hij trok de deur open en liep haastig door de lobby naar het restau-

rant, maar het Ritz werkte zo efficiënt dat hun tafeltje al was afgeruimd.

Op Piccadilly was geen taxi te krijgen. Hij danste heen en weer in de 

goot en zwaaide met zijn opgerolde krant naar elke passerende taxi. Na 

een tijdje gaf hij het op, ging de hoek om en liep door St. James’s Street 

de heuvel af. Van tijd tot tijd keek hij snel even naar de overkant van de 

straat in de hoop daar zijn vrouw te zien. Waar was ze zo haastig naar-

toe gegaan? Als ze naar huis ging en dus naar Westminster liep, moest 

ze deze kant op. Hij kon er nu maar beter niet over nadenken; hij kon 

er maar beter nooit over nadenken. Het was veel te heet voor de tijd 

van het jaar en hij liep al te zweten. Onder zijn ouderwetse driedelige 

kostuum voelde hij zijn overhemd aan zijn rug plakken. Toch was het 

bewolkt en dreigde het voortdurend te gaan regenen, zonder dat het 

er echt van kwam; overal langs Pall Mall, achter de hoge ruiten van de 

grote Londense clubs – de Royal Automobile, de Reform, de Athenae-

um – schitterden de kroonluchters in de klamme grauwte.

 Hij liep snel door, totdat hij boven aan de trap stond die van Carlton 

House Terrace naar St. James’s Park leidde. Daar merkte hij dat de weg 

werd versperd door een zwijgende menigte van een man of twintig die 

stonden te kijken naar iets, een klein luchtschip zo te zien, dat lang-

zaam oprees vanachter het parlementsgebouw. Langs de spits van de 

Big Ben zeilde het langzaam omhoog, een wonderlijk mooi gezicht – 

majestueus en surrealistisch. Ver weg, aan de hemel ten zuiden van de 

Theems, zag hij er nog een stuk of zes: piepkleine zilveren torpedo’s, 

waarvan sommige al honderden meters hoog waren.

 ‘Als je die dingen ziet, komt er rottigheid,’ mompelde de man naast 

hem.

 Legat keek hem snel even aan. Rottigheid, dat was de uitdrukking die 

zijn vader had gebruikt toen hij met verlof was van de Grote Oorlog. 

Hij moest terug naar Frankrijk omdat er ‘rottigheid’ was. Als jongetje 

van zes had hij gedacht dat er iets bedorven was daar. Zijn vader had hij 

daarna nooit meer teruggezien.
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 Hij schuifelde om de toeschouwers heen en liep haastig de drie brede 

trappen af, stak de Mall over en liep Horse Guards Road in. En hier, 

midden op de uitgestrekte zandvlakte van de paradeplaats, was sinds 

hij een halfuur geleden was weggegaan iets nieuws verschenen: een paar 

stuks luchtdoelgeschut. Soldaten laadden zandzakken uit een vracht-

wagen. Ze vormden een menselijke keten en gaven de zakken haastig 

aan elkaar door, alsof ze bang waren dat de Luftwaffe elk ogenblik kon 

opduiken. Een batterij zoeklichten werd omgeven door een nog maar 

halfvoltooide wal van zandzakken. Een schutter draaide verwoed aan 

een wiel; een van de lopen zwenkte en zwaaide omhoog, totdat hij een 

bijna loodrechte hoek met de grond maakte.

 Legat haalde een witte katoenen zakdoek tevoorschijn en veegde het 

zweet van zijn gezicht. Hij kon niet rood en bezweet op zijn werk ver-

schijnen. Eén ding wat in het Private Office als werkelijk onvergeeflijk 

werd beschouwd, was de indruk wekken dat je gespannen raakte.

 Hij liep de trap op naar Downing Street – een doorsteekje, smal, 

schemerig en zwart van het roet. Op het trottoir tegenover Number 

10 keken een stel journalisten opzij en volgden hem met hun blikken 

terwijl hij naar de voordeur liep. Een fotograaf bracht zijn camera om-

hoog, maar toen hij zag dat het geen belangrijk personage was, liet hij 

het toestel weer zakken. Legat knikte naar de politieman, die één keer 

hard de klopper liet neerkomen. De deur leek uit eigen beweging open 

te zwaaien en hij stapte naar binnen.

 Het was vier maanden geleden dat hij door het Foreign Office bij 

Number 10 was gedetacheerd, maar elke keer weer voelde het alsof hij 

een herenclub binnenstapte die niet meer in de mode was: de zwart-wit 

betegelde gang, de lichtrode wanden, de koperen lantaarn, de pendule 

met zijn bedaarde hartslag, de gietijzeren paraplubak met die ene zwar-

te paraplu erin. Ergens diep in het gebouw rinkelde een telefoon. De 

portier wenste Legat een goede middag en liep terug naar zijn stoel en 

de Evening Standard.

 In de brede gang naar de achterzijde van het gebouw bleef Legat even 

staan om in de spiegel te kijken. Hij trok zijn das recht en streek met 
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beide handen zijn haar glad; toen rechtte hij zijn rug en draaide zich 

om. Voor zich zag hij de Cabinet Room, met de gelambriseerde deur 

dicht. Links was het kantoor van sir Horace Wilson, eveneens met de 

deur dicht. Rechts lag de gang naar de burelen van de privésecretarissen 

van de premier. Het gebouw in georgiaanse stijl wasemde een onver-

stoorbare rust uit.

 Miss Watson, met wie hij het kleinste kantoor deelde, zat over haar 

bureau gebogen, nog precies zoals hij haar had achtergelaten, inge-

sloten door hoge stapels dossiermappen. Alleen haar grijze kruin was 

zichtbaar. Toen ze als typiste aan haar loopbaan begon, was Lloyd 

 George nog premier geweest. Er werd wel gezegd dat hij de meisjes van 

Downing Street de vergadertafel in de Cabinet Room rond had gejaagd, 

maar het was moeilijk voorstelbaar dat hij ook achter Miss Watson aan 

had gezeten. Het was haar verantwoordelijkheid om de antwoorden op 

vragen van parlementsleden voor te bereiden. Over haar barricade van 

paperassen heen tuurde ze naar Legat. ‘Cleverly zocht u.’

 ‘Is hij bij de premier?’

 ‘Nee, in zijn kantoor. De premier zit in de Cabinet Room.’

 Legat liet een geluid horen dat het midden hield tussen een zucht 

en een kreun. Halverwege de gang stak hij zijn hoofd om de hoek van 

Syers’ kamer. ‘Goed, Cecil, hoe erg zit ik in de penarie?’

 Syers liet zijn stoel een halve draai maken. Hij was klein van stuk, 

zeven jaar ouder dan Legat, en leek alles altijd hoogst vermakelijk te 

vinden, wat soms heel irritant was. Zijn das was van hetzelfde college 

als die van Legat. ‘Ik vrees dat je geen gunstige datum hebt geprikt voor 

een romantische lunch, ouwe jongen.’ En met medeleven in zijn stem 

voegde hij daar zachtjes aan toe: ‘Ik hoop dat ze het niet verkeerd heeft 

opgevat.’

 In een moment van zwakte had Legat tegenover hem ooit iets laten 

doorschemeren over zijn huwelijksproblemen, en daar had hij sinds-

dien voortdurend spijt van gehad. ‘Nee, hoor. Alles gaat z’n gangetje. 

Wat is er gebeurd tijdens de gesprekken in Berlijn?’

 ‘Kennelijk zijn die verworden tot een van Herr Hitlers tirades.’ Syers 
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deed alsof hij een klap op zijn stoelleuning gaf. ‘“Ich werde die Tschechen 

zerschlagen!”’

 ‘Ach, lieve hemel. “Ik maak die Tsjechen helemaal kapot!”’

 Een militaire stem riep door de gang. ‘Ah, Legat, dáár bent u!’

 ‘Sterkte,’ mimede Syers. Legat deed een stap naar achteren en draai-

de zich om, zodat hij het lange, besnorde gezicht van Osmund Somers 

Cleverly kon zien, die om redenen die Legat nooit waren uitgelegd door 

iedereen Oscar Cleverly werd genoemd. De eerste privésecretaris van de 

premier kromde zijn vinger naar hem en Legat liep achter hem aan zijn 

kantoor binnen.

 ‘Ik moet zeggen dat ik teleurgesteld in u ben, Legat, en niet weinig 

verrast ook.’ Cleverly was ouder dan de anderen hier, en voor de oorlog 

was hij beroepsmilitair geweest. ‘Lunchen in het Ritz midden in een 

internationale crisis? Misschien is dat de manier van werken bij het 

Foreign Office, maar hier doen we dat anders.’

 ‘Mijn excuses, meneer. Het zal niet weer gebeuren.’

 ‘Hebt u geen verklaring?’

 ‘Het is onze trouwdag, meneer. Ik kon mijn vrouw niet bereiken om 

de reservering te annuleren.’

 Cleverly keek hem nog een paar seconden aan en nam niet de moeite 

om de argwaan te verhullen die hij koesterde jegens al die briljante jon-

gelui van Financiën en het Foreign Office die nooit in militaire dienst 

waren geweest. ‘Er zijn momenten waarop je gezin op de tweede plaats 

komt; en dit is zo’n moment.’ De eerste privésecretaris ging aan zijn bu-

reau zitten en deed een lamp aan. Dit deel van Downing Street Number 

10 keek uit op de tuin aan de noordzijde. De ongesnoeide bomen die 

het pand afschermden van de Horse Guard’s Parade hulden de begane 

grond in een aanhoudende schemering. ‘Heeft Syers u op de hoogte 

gebracht?’

 ‘Jawel, meneer. Ik heb begrepen dat de besprekingen zijn vastgelo-

pen.’

 ‘Hitler heeft aangekondigd dat hij morgenmiddag om twee uur gaat 

mobiliseren. Ik vrees dat de hel nu elk ogenblik kan losbarsten. Sir Ho-
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race zou om vijf uur terug moeten zijn om verslag uit te brengen aan 

de premier. De premier spreekt om acht uur het volk toe. Ik zou graag 

willen dat u de bbc afhandelt. Ze moeten hun apparatuur opstellen in 

de Cabinet Room.’

 ‘Jawel, meneer.’

 ‘Op een gegeven moment zal het voltallige kabinet bijeen moeten ko-

men, waarschijnlijk na de uitzending, en daarom moeten de bbc-tech-

nici snel weer weg zijn. De premier zal ook de Hoge Commissarissen 

voor de Dominions ontvangen. De chefs van staven kunnen elk ogen-

blik komen – zodra ze er allemaal zijn brengt u ze naar de premier. En u 

zult moeten notuleren, zodat de premier het kabinet op de hoogte kan 

stellen.’

 ‘Jawel, meneer.’

 ‘Zoals u weet, wordt het parlement teruggeroepen van reces. De pre-

mier is van plan om morgenmiddag in het parlement een verklaring af 

te leggen over de crisis. Zorg dat alle relevante notulen en telegrammen 

van de afgelopen twee weken in chronologische volgorde voor hem 

klaarliggen.’

 ‘Jawel, meneer.’

 ‘Ik vrees dat u waarschijnlijk vannacht op kantoor zult moeten blij-

ven.’ Onder Cleverly’s snor plooiden zijn lippen zich in een zweem van 

een glimlach. Hij deed Legat denken aan een gespierde sportleraar op 

een van de minder belangrijke kostscholen. ‘Jammer dat het uw trouw-

dag is, maar daar is niets aan te doen. Ik weet zeker dat uw vrouw het 

wel begrijpt. U kunt overnachten in de kamer van de klerk van dienst 

op de derde verdieping.’

 ‘Is dat alles?’

 ‘Voorlopig wel ja.’

 Cleverly zette zijn bril op en begon aandachtig een document door 

te lezen. Legat liep terug naar zijn kantoor en liet zich mismoedig op 

zijn stoel ploffen. Hij trok een lade open, haalde een inktpot tevoor-

schijn en doopte zijn pen erin. Hij was niet gewend aan uitbranders. 

Die ellendige Cleverly ook, dacht hij. Zijn hand trilde licht, zodat het 
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metalen puntje van zijn pen tegen de glazen wand van de inktpot tikte. 

Miss Watson zuchtte, maar keek niet op. Hij reikte naar het bakje van 

metaaldraad op zijn bureau en haalde er een map uit met telegrammen 

die kortgeleden waren ontvangen van het Foreign Office. Nog voordat 

hij het roze lint eromheen kon losmaken, verscheen sergeant Wren, de 

bode van Downing Street, in de deuropening. Zoals gebruikelijk was hij 

buiten adem; in de oorlog was hij een been kwijtgeraakt.

 ‘De chef van de imperiale generale staf is er, meneer.’

 Legat liep achter de sergeant aan terwijl die door de gang naar de lob-

by hinkte. In de verte stond viscount Gort met zijn glimmende bruine 

laarzen ver uit elkaar onder de koperen lantaarn een telegram te lezen. 

Een man met stijl en uitstraling, een aristocraat en een oorlogsheld, 

gedecoreerd met het Victoria Cross. Hij leek geen enkele aandacht te 

besteden aan de klerken, secretarissen en typistes die plotseling drin-

gende redenen hadden gevonden om door de lobby te lopen en een 

glimp van hem op te vangen. De voordeur zwaaide open en onthulde 

een stortvloed van flitslichten, waaruit Air Marshal Newall tevoorschijn 

kwam, op de voet gevolgd door de lange en rijzige gestalte van de First 

Sea Lord, admiraal Backhouse.

 ‘Heren,’ zei Legat, ‘als u mij wilt volgen…’

 ‘Komt Duff ook?’ hoorde hij Gort zeggen toen hij met hen het ge-

bouw in liep, en Backhouse antwoordde: ‘Nee, de premier denkt dat hij 

lekt naar Winston.’

 ‘Als u hier even wilt wachten…?’

 De Cabinet Room was voorzien van geluiddichte dubbele deuren. Hij 

maakte de buitenste deur open en klopte zachtjes op de binnendeur.

 De premier zat met zijn rug naar de deur. Tegenover hem, aan het 

midden van de tafel, zaten Halifax, de minister van Buitenlandse Za-

ken; Simon, de minister van Financiën; en minister van Binnenlandse 

Zaken Hoare. Ze keken alle drie op om te zien wie er binnen was geko-

men. In de doodse stilte was het tikken van de klok duidelijk te horen.

 ‘Mijn excuses, excellentie,’ zei Legat. ‘De chefs van staven zijn er.’

 Chamberlain keek niet om. Zijn handen lagen aan weerszijden van 


