
Wie ben ik 
 

 
 
Rudi Kamminga (Delfzijl, 1961) 
 
Ik werkte in het theater en schreef 
over boeken en schrijvers in het 
Dagblad van het Noorden. Nu geef ik 
les aan anderstaligen en organiseer 
ik voor de Stichting Literaire 
Activiteiten Groningen het festival 
Het Grote Gebeuren. 



Tot twee jaar geleden in Nederland onbekend 

Jeroen Olyslaegers 
 

(klik op de foto en hoor zijn stem) 



Wie was de baas in de stad, de politie of de bezetter? 

“Het is toch een zaak van openbare ordehandhaving en dat valt dan toch onder de, euh ...” 
(Lode Metdepenningen, blz. 22) 



Welke nieuwe snaar raakt deze roman?  

“WIL brengt een originele, nieuwe kijk op een periode die kapotgeschreven lijkt” (Knack) 
Wat vertelt WIL wat we nog niet wisten over de oorlog en de collaboratie, bijvoorbeeld 
uit ‘Het verdriet van België’ van Hugo Claus of ‘Marcel’ van Erwin Mortier?  



De rol van het Vlaams nationalisme 

“Hier ons bloed, wanneer ons recht?” De taalstrijd en het Vlaams nationalisme spelen 
een belangrijke rol bij stellingnames tijdens de wereldoorlogen. 



Opkomst van het fascisme in België ... 

In de jaren 30 worden enkele fascistisch georiënteerde, nationalistische bewegingen 
opgericht die Nederland en Vlaanderen wilden verenigen tot Dietsland, of wilden 
laten opgaan in een Groot-Duits Rijk. 



… en de weerslag op de collaboratie. 

“Vechten tegen de Russen, veel heter kan het niet worden. (…) Ik heb me vandaag direct opgegeven, 
al was het nog te vroeg, hoorde ik. Daar wil ik gewoon bij zijn.” (Oostfrontganger Karel op blz. 91) 



Bezetter laat bestuur zoveel mogelijk intact. 

De bezetter wilde de wettelijke structuren zoveel mogelijk behouden. Rust in de tent, 
is het devies. En de Duitsers hebben er zelf de mankracht ook niet voor. 



Verwarrende gezagslijnen 

“Normaal gezien moesten we ons melden om onze orders te ontvangen, maar 
wanneer zo’n Feldflurk brult, dan volgt ge.” (Wilfried Wils, blz. 13) 



Politieagent tussen Duitsers en Belgen 

“Hier wordt er heel af en toe eens iemand bij valavond neergeschoten in zijn eigen woonst of op zijn 
dorpel, soms voorafgegaan door een waarschuwing, gelijk ‘Naziknecht, door het volksgerecht zijt gij 
veroordeeld.” (Wilfried Wils, blz. 265) 



Feldpolizei, Sicherheitspolizei, ... 

" Zoveel verschillende uniformen ... 
een mens geraakte er 
gewoonweg niet uit. Wanneer 
salueren en wanneer niet?" 



De burgemeester geeft niet thuis. 

“Herhaaldelijk werd er medewerking verleend aan de bezetter, zelfs wanneer die 
medewerking tegen de Belgische wetgeving inging.”  



Antwerpse verklikcultuur 

“Hier is het 
adrese die ge 
kunt gaan.” 



Bruut antisemitisme... 

“Mensen storten zich op de gebedenboeken en de thorarollen. Ze scheuren ze aan stukken. 
Rookwalmen komen uit de syagoge.” (Wilfried Wils, blz. 69) 



… en een van zijn vertegenwoordigers. 

Felix Lauterborn, lid van de antisemitische Volksverwering: “Het was de schoonste 
dag van mijn leven, de dag waarop ik den eersten jood gepakt heb.” 
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