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Herman Note maakt voor het eerst kennis met het gevan-
genisleven in 1930. België viert zijn honderdjarig 

bestaan. Koning Albert i heeft net een wet ondertekend waar-
bij het onderwijs aan de Gentse universiteit wordt verneder-
landst. Wanneer August Vermeylen – voor het bestel een hoog-
staand intellectueel en gewaardeerd schrijver, voor de rech-
terzijde een rooie rat die met opgeheven vuist de Internationale 
zingt – als rector de voorkeur krijgt op de Vlaams-nationalist 
Frans Daels, trekt Herman op 21 oktober 1930 met zijn knok-
ploeg naar de inhuldiging. Hij jut de protesterende studenten 
op om de plechtigheid te verstoren. De aula wordt overrom-
peld, het professorenkorps weggehoond en de driekleur in 
brand gestoken. De Brabançonne wordt overstemd door De 
Vlaamse Leeuw en de manifestatie groeit uit tot een anti-Bel-
gische betoging. Herman, gewapend met een ijzeren staaf, 
komt oog in oog te staan met politiecommissaris Wynants die 
hem sommeert de stoet te ontbinden. Herman lacht hem uit 
in zijn gezicht en zweept zijn militanten op. De politie moet 
wijken. De feestelijke opening van het academisch jaar draait 
uit op een nachtmerrie.

De volgende morgen, klokslag zes uur, valt de politie met 
veel machtsvertoon het huis van Herman Note binnen. Er moet 
een voorbeeld worden gesteld en dat gebeurt met het nodige 
kabaal. In een ommezien staat de hele buurt op stelten. De 
onruststoker wordt opgepakt en naar de boevenwagen gesleept. 
Het maakt een onuitwisbare indruk op zijn zesjarige zoontje 
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Oswald. Zijn vader, zijn held, in de boeien geslagen en weg-
gevoerd als een misdadiger. De jongen weet nu ook wie zijn 
vijanden zijn.

‘Staatsgevaarlijk,’ sneert de openbare aanklager.
‘Een idealist,’ bepleit zijn advocaat.
‘Drie maanden celstraf.’
Met een droge klap van de hamer bevestigt de rechter zijn 

vonnis. Feiten bewezen, zaak afgehandeld. Een straf die de 
aura van Herman bij zijn medestanders alleen maar doet 
op lichten. Hij gaat zingend de gevangenis in. Alles voor de 
goede zaak.

Zijn gevangenisfoto toont een knappe dertiger met een bijna 
engelachtig voorkomen. Weelderige haarbos van donkere 
kleur, bleke ogen, kille blik, een rechte neus, smalle lippen en 
krachtige kin. Hij kijkt onvervaard in de lens, zijn serene gelaat 
verraadt geen enkele emotie. Afgezien van het nummer 1256 
dat met inkt op de boord van zijn witte overhemd is geschre-
ven, lijkt hij met zijn elegant geknoopte stropdas en in maat-
kledij een nette burger die zijn leven al vroeg op de sporen 
heeft. Afgestudeerd als architect en benoemd tot leraar aan de 
academie van Deinze heeft hij zijn eerste successen als modern 
bouwmeester al verwezenlijkt.

Daarnaast en daarboven is deze keurig uitziende burgerman 
een politieke soldaat die dweepzuchtig zijn Vlaams-nationa-
listische boodschap uitdraagt, een Spartaan die het grote gelijk 
van de knuppel verkiest boven het slappe gelul van de parle-
mentaire democratie.

Na de slachting van 14-18 moet veel onrecht worden her-
steld. Zijn helden liggen onder de grond, leven in ballingschap 
of zitten zware straffen uit. Zijn vurigste medestanders worden 
vervolgd als staatsgevaarlijke elementen of zijn verplicht zich 
op vaste tijdstippen te melden bij de politie. Tijd om de krom-
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gegroeide toestanden recht te trekken. Tijd om een grens te 
verleggen.

Tijdens de vier jaar durende oorlog hebben Vlaamse jon-
gens, onder het bevel van eentalig Franssprekende officieren, 
hun bloed vergoten voor een land dat hen als bastaards blijft 
behandelen. De drang naar een eigen staat laait op als vuur, de 
dromers van een onafhankelijk Vlaanderen achten de tijd rijp 
om hun rechten op te eisen. Voor de verwezenlijking van dat 
ideaal is Herman Note bereid alles op het spel te zetten, zelfs 
zijn carrière. Siegfried trekt ten strijde tegen de Belgische 
draak. Het land moet van de kaart geveegd, zijn staatsstructuur 
vernietigd. Indien niet goedschiks dan kwaadschiks. Herman 
zal geen middel schuwen om dat doel te bereiken, al moet hij 
daarvoor een pact sluiten met de duivel.

Tijdens het interbellum leeft de wereld even op een wolk. 
De landkaarten zijn hertekend, tronen omvergeworpen, rijken 
uit elkaar gevallen. Na de woelige jaren twintig waarin de kun-
sten bloeien, de beurs crasht en de mensen leven alsof elke dag 
hun laatste is, is Europa aan een nieuwe orde toe.

België is een krabbenmand waarin krachten werkzaam zijn 
die het voortbestaan van het land ondermijnen en de demo-
cratie bedreigen. In de periferie zijn de overwinnaars door hun 
beste krachten heen. Het Britse imperium kraakt in zijn voe-
gen, in Frankrijk worden de sabelslijpers overvleugeld door de 
vredesduiven van het Volksfront en over het eeuwige Rusland 
schijnt de zon van Satan. In Spanje is een burgeroorlog tussen 
God en het Kwade aan de gang.

In Duitsland is een nieuwe profeet opgestaan. Herman 
Note en zijn medestrijders koesteren een bijna devote verering 
voor de Führer. Zijn charisma, zijn redenaarstalent en zijn lef 
inspireren hen. Uit het knekelhuis van een verslagen natie 
herrijst het verjongde Duitsland dat meteen zijn ambitie laat 
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zien om een supermacht te worden. Naar het voorbeeld van 
Adolf Hitler willen de dromers van het mythische Vlaanderen 
zich losmaken uit het gewoeker van de slepende ziekte die 
België heet.

In 1937 reist Herman met zijn dertienjarige zoon Oswald 
op de motorfiets naar Duitsland en raakt diep onder de indruk 
van de verwezenlijkingen van het nationaalsocialisme op de 
tentoonstelling Schaffendes Volk in Düsseldorf. Bij die gelegen-
heid verkondigt de Führer dat het Duitse volk dankzij zijn vaar-
digheden, zijn chemische industrie, zijn machineproductie en 
zijn mijnbouw binnen de vier jaar volledig onafhankelijk van 
het buitenland zal zijn. Hij geeft het vernederde land zijn trots 
terug.

De prestaties van het nieuwe Duitsland op stedenbouw-
kundig gebied boezemen de bouwmeester ontzag in. Hij 
vindt de sloppen in Gent een schandvlek op het blazoen van 
zijn geboorte stad. De stegen zijn open riolen. In de beruchte 
beluiken, waar ratten en luizen de enige bezoekers zijn, heerst 
een godgeklaagde armoe. Er is honger en ziekte, gebrek aan 
hygiëne, drankzucht en promiscuïteit. De armen hebben niet 
eens een hok waarin ze droog kunnen schijten. De arbeiders in 
Düsseldorf daarentegen wonen in gloednieuwe wijken. Leuke 
optrekjes in een groene omgeving met goed onderhouden tuin-
tjes. Huisvesting voor heren vergeleken bij de krotten van de 
Vlaamse fabrieksslaven, die met ijzeren hand worden geleid 
door Franstalige bazen.

Herman Note krijgt brede bekendheid als hij wordt opge-
pakt na een gewelddadige betoging in een tweetalig stadje aan 
de taalgrens. Op zondag 6 maart 1938 ontwaakt het onooglijke 
Edingen net uit zijn winterslaap als het wordt overrompeld 
door mannen in uniform. De beruchte Werfbrigade, de militie 
van het Vlaamsch Nationaal Verbond, marcheert onder leiding 
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van Herman met militaire pas door de straten, strijdkreten 
scanderend en zwaaiend met vendels. Een daad van puur 
machtsvertoon om duidelijk te maken wie voortaan de lakens 
zal uitdelen. Ze provoceren de nietsvermoedende inwoners die 
aanvankelijk verbouwereerd reageren. Het komt tot schermut-
selingen met tegenbetogers die zijn opgetrommeld door de 
rode vakbond. Herman timmert erop los en raakt verwikkeld 
in een handgemeen met de tricolore burgemeester. Er vallen 
gewonden.

Note gaat opnieuw voor drie maanden de bak in.

* * *

‘Het zal me nooit lukken,’ sakkert Victor Jongbloed, terwijl hij 
met zijn dikke vingers voor de zoveelste keer een deftige knoop 
in zijn stropdas probeert te leggen.

‘Wat zou je doen zonder mij, papa?’ lacht Mimi en tovert in 
een handomdraai het weerbarstig textiel om tot een dubbele 
Windsor. ‘Zo. Je ziet er vorstelijk uit.’

‘Vorstelijk, als jij het zegt, pareltje,’ lacht Victor, terwijl ze 
samen in de spiegel het resultaat bekijken. Hij drukt zijn oog-
appel tegen zich aan. Ja, wat zou hij doen zonder zijn dochter, 
wat zou hij zijn zonder haar? Mimi is zijn huisgodin.

Haar moeder reageert wat kribbig: ‘Waar heb jij dat geleerd? 
Een stropdas knopen.’

Mimi ontwijkt de vraag met een enigmatisch lachje.
‘In elk geval niet bij de nonnen, maman.’
Ze noemt haar moeder maman, op z’n Frans. Een eis van 

Alina Jongbloed. Mimi durft al eens moeke te zeggen, maar 
dat vindt Alina te banaal klinken. Victor geeft zijn dochter een 
knipoog. Ze zweren graag samen.

‘Ik heb het gezien, hoor,’ zegt moeder Alina geïrriteerd. 
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Zoals zo vaak voelt ze zich buitengesloten, die twee hebben 
hun geheimpjes.

‘Ach, maman, ik ben gewoon modebewust.’
Zo is dat. Mimi is zeventien, bezit de garderobe van een 

diva en slaapt in het ruimste bed in de grootste kamer van het 
huis. Victor kan haar niets weigeren. Ze slaagt er zelfs in hem 
mee te tronen naar de befaamde modehuizen in de stad, iets 
waar zijn vrouw hem nooit toe heeft kunnen overhalen. Voor 
Mimi laat hij zelfs zijn werk staan. En behalve de jurk waar ze 
die dag haar oog op heeft laten vallen, verlaten ze steevast de 
winkel met vier, vijf grote, goedgevulde kartonnen dozen. Dat 
maakt de keuze bij het aankledingceremonieel op zondagoch-
tend steeds moeilijker. Mimi plukt enkele jurken uit de kleren-
kast, trekt ze een voor een aan en gooit ze even snel weer op 
het bed. Afgekeurd.

‘Ja, gooi maar alles op een hoop,’ keft haar moeder. ‘Laat 
maar slingeren. Maman zal wel achter je gat je kleren netjes 
opvouwen.’

‘Maar ik heb niks om aan te trekken,’ pruilt Mimi.
‘Je hebt dubbel zoveel als ik. Rotverwend ben je.’
In zijn hoofd rekent Victor uit hoeveel het hem ditmaal zal 

kosten. Met de glimlach. Wat maakt het uit? Alles voor Mimi. 
Hij kan het tenslotte betalen. Hij heeft een goedlopende zaak 
in centrale verwarming en sanitair met dertig werknemers en 
een winkel aan de Nederkouter, een invalsweg die leidt naar 
de Kouter, het financiële hart van Gent, en naar de Veldstraat, 
de commerciële slagader. In de loop der jaren heeft hij over het 
hele land een vast, kapitaalkrachtig cliënteel opgebouwd en er 
zit nog grote toekomst in de branche. Tot zijn grote klanten 
behoren overheidsgebouwen en scholen, waaronder de non-
nenschool van de Dames de l’Instruction Chrétienne aan de Poel, 
waar Mimi onderwijs in het Frans geniet.
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‘Hou op met die grillen en treuzel niet zo, Mimi. De mis 
begint om elf uur en ik ben graag op tijd.’

‘Ach, maman, het is pas halfelf en het is amper vijf minuten 
lopen.’

Zoals elke zondag wonen zij de hoogmis bij in de Jezuïe-
tenkerk aan de Savaanstraat. Op die dag en dat uur is het kerk-
gebouw, palend aan het prestigieuze Collège Sainte Barbe, de 
verzamelplaats van rijke ouders die hun rijke kinderen even 
laten ruiken aan andere rijke kinderen van nog rijkere ouders. 
De geur van geld is nooit weg bij wie zich tot de bourgeoisie 
rekent.

Bij het betreden van de kerk worden de schapen meteen 
van de bokken gescheiden. De mannen nemen plaats aan de 
rechterkant van de middenbeuk, de vrouwen gaan links zitten. 
De rechterzijbeuk wordt ingenomen door collegestudenten. 
Vooraan de broekjes die nog in alles geloven wat hun wordt 
voorgehouden, in het midden de puberende vlasbekjes en ach-
teraan de laatstejaars, eenzame rukkers met wallen onder de 
ogen die zo uit elkaar kunnen knallen als zij na het ontvangen 
van de heilige communie in het voorbijgaan de gensters zien 
opspatten in de ogen van meisjes als Mimi Jongbloed. Mimi 
lonkt graag. Ze is zeventien en heeft onlangs de magie ontdekt 
die zij alleen al door de glans van haar ogen uitoefent op man-
nen. Een diepe, nadrukkelijke blik met een waas van mysterie.

Het grote orgel begeleidt het introïtus van de drie priesters 
die de plechtige mis opdragen, het koor valt in. Door de gan-
gen waart de suisse met steek en hellebaard als bewaker van 
stilte en eerbied voor het Heilig Sacrament. De wekelijkse elf-
urenmis is een onderonsje van de Gentse elite. En Français, ça 
va de soi. Het sermoen wordt gehouden door een begenadigd 
prediker, le père Claeys-Bouüart S.J. Hij geeft telkens een staal-
tje van welsprekendheid weg voor de verzamelde crème de la 
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crème. De pater kent zijn publiek. Het zijn de heersers. Zij heb-
ben de pitten en de pruimen, bezitten de aarde en oogsten de 
vruchten, houden het kapitaal in de ene en de productie-
middelen in de andere hand. Wat hij zegt is van ondergeschikt 
belang, zolang hij zich maar uitdrukt in Gods eigen taal waar-
mee zijn gehoor zich onderscheidt van het Vlaamse gepeupel 
en zijn smeuïge dialect.

Een beroemde oud-leerling van het Collège Sainte-Barbe, 
Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck, wond er geen doek-
jes om. Hij was een gezworen vijand van de cultuurflamingan-
ten en schreef zijn oeuvre in het Frans omdat hij vond dat het 
Nederlands klonk als een kwalijke verkoudheid.

Na de mis blijven de kerkgangers bij de uitgang nog wat 
napraten over het weer, over hun zaken en, met de naderende 
vakantie, over hun voorbereidselen om naar zee te vertrekken 
of zich voor de zomer te installeren in hun buitenverblijven op 
het platteland. De jongens vormen groepjes, net als de meisjes. 
Onderling wisselen ze vanop afstand gecodeerde boodschap-
pen uit.

‘Gaan we, papa?’
Victor knikt. Hij verheugt zich op het wekelijkse bezoekje 

aan de bloemenmarkt op de Kouter in het gezelschap van zijn 
knappe dochter. Een beetje plagerig stelt Mimi voor bij wijze 
van uitzondering een andere weg te nemen, via de Ketelvest, 
een smal straatje aan de achterkant van de kerk dat langs het 
water tussen Leie en Schelde loopt. Moeder draait zich met een 
ruk om, de arendsogen op onweer. Het straatje heeft een repu-
tatie. Meisjes op de stoep, een doorloophotel waar boven de 
ingang dag en nacht een mysterieus rood lichtje brandt en por-
tieken voor stelletjes die geen kamer kunnen betalen. Verboden 
gebied voor de gedistingeerde burger en de gedisciplineerde 
militair. Eén keertje is Mimi met een paar van haar vriendin-
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