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I

Van Parijs naar Chapelon. 
De karavaan

Op 10 juni, om elf uur ’s ochtends, kom ik Tr. tegen op de 
Champs-Élysées. We besluiten naar hotel Continental te 
gaan ‘om ons licht op te steken’. Midden op de allee is een 
wegwerker met een drilboor een paar straatstenen aan het 
loswerken. Reparatie van het wegdek of verdediging tegen 
tanks? Intussen verspreidt een sproeier paarlen van water 
over een grasperk. Die waterstraal maakt dat er kinderlijke 
gedachten bij ons opkomen, hij schenkt ons vertrouwen: 
‘Als de zaken er zo slecht voorstonden, zouden ze het gazon 
toch niet besproeien …’

‘Alles ligt in Gods handen’, zeg ik tegen hem bij het af-
scheid. ‘In oorlogstijd’, zegt hij, ‘bestaat God …’ Het is 
geen uiting van geloof. Hij bedoelt dat wij geen van beiden 
greep hebben op wat er gebeurt, dat de geschiedenis zich 
zonder ons voltrekt.

De rue d’Assas, mijn straat, is leeg. De gebruikelijke au-
tomobilisten, zij die hun auto naast het trottoir parkeren 
wanneer ze gaan lunchen, zijn er allang niet meer. Ik heb 
geen haast om te vertrekken. De meest verstandige, meest 
competente adviezen hebben me niet kunnen overtuigen. 
Dit is geen kwestie van rationaliteit. Mijn zekerheid en ge-
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voel van veiligheid zetelen diep in mijn binnenste, ergens 
waar strategische berekening en ratio geen invloed uitoefe-
nen. ‘Parijs is Parijs, en het is onmogelijk dat de Duitsers de 
stad binnenvallen.’

De afgelopen nacht heeft A. me evenwel vriendschappe-
lijk, broederlijk verordonneerd om zestig kilometer tussen 
de Duitsers en ons te brengen. Ik heb besloten te gehoor-
zamen, maar eigenlijk alleen om aardig te zijn. Ik denk dat 
zijn vriendschap bezorgd is, zoals de mijne dat in een soort-
gelijke situatie ook zou zijn, dat hij zelf grote risico’s loopt 
en toch alleen vreest voor onze veiligheid.

Net als ieder jaar gaan we op weg naar Saint-Amour, onze 
vaste plek tussen de Jura, de Bresse en de Basse-Bourgogne. 
We vertrekken op 11 juni om negen uur in de ochtend. We 
denken dat we, zonder ons te hoeven haasten, tegen vijf uur 
’s middags aan zullen komen. Maar toch, een vreemd ver-
trek. Boven Parijs hangt een trechter van roet. Ik heb nooit 
geweten wat die zwarte wolk was. Rook van de benzineop-
slagtanks in Rouen? Een oorlogsmiddel uit onze koker? Of 
uit die van de Duitsers?

Ik laat de oorlog achter me. Ik zeg dat in alle oprecht-
heid. Ik geef mezelf toestemming me te ontspannen. Sinds 
september vorig jaar heb ik geprobeerd niet te liegen, ook 
niet tegen mezelf. Ik ben in de rol gestapt van don Diègue, 
uit Le Cid. En ik geloof dat er geen beschaving meer is, 
eeuwenlang, wanneer de soldaten, zoals generaal Weygand 
zei, niet tot het uiterste in de stellingen standhouden. Deze 
week nog heb ik gepoogd me dat standhouden voor te stel-
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len, me te verplaatsen in een soldaat die standhoudt. Het 
meegaan in dit heroïsme ervoer ik als buitengewoon pijn-
lijk. Alleen deze pijn troostte me en stelde me gerust.

Porte d’Italie, Villejuif, Thiais. Het verkeer is als op een 
willekeurige doordeweekse dag. Het duurt niet lang voor 
het heel druk wordt, als op een zondagavond. Ik houd halt 
bij een benzinestation. Deze vrouw, die de slang omhoog-
houdt, ik heb dadelijk het gevoel dat er meer tussen ons is 
dan alleen de handel in brandstof. Ze wacht op me. Roer-
loos houdt ze de slang boven haar hoofd, ze zet geen stap 
naar het benzinereservoir van de auto. En haar ogen zoeken 
de mijne. En ze zegt tegen me: ‘Rusland heeft Duitsland de 
oorlog verklaard …’

Haar ogen vullen zich met tranen. De mijne ook. Wat 
lijken de discussies over stalinisme en de revolutie ver weg! 
Rusland zet zijn strijdkrachten in en de Duitsers, of ze nu 
in Compiègne of in Pontoise zijn, draaien zich om alsof ze 
in hun hiel gestoken zijn.

Een historicus zal me misschien uitlachen om mijn 
goedgelovigheid, maar we hadden zo dringend behoefte 
aan een dergelijke nieuwstijding! Natuurlijk hadden er al 
berichten in Parijs gecirculeerd, die door de straten stroom-
den, binnendrongen bij de portiersloges en de bistro’s en 
door de ramen bij de huizen. Maar ze waren niet onjuist, 
ze kondigden een ramp aan die de volgende dag bewaar-
heid werd.

En zoals u zult begrijpen weigerde ik dat nieuws voet-
stoots aan te nemen. Ik naderde een stilstaande vrachtwa-
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gen. Er zaten drie mannen voorin: ‘Is het waar dat … Hebt 
u gehoord dat …?’

‘Rusland …? Jazeker.’
En dat Rusland, dat aan de oorlog ging deelnemen, 

overal onderweg vond ik het terug, toen de drukte op de 
weg een opstopping werd, toen de auto’s zich vier rijen dik 
voortbewogen, en bij het vallen van de avond wachtte het 
me op; het hield zich verscholen in een dorpje, in een ach-
terafstraatje ver van de route van de exodus.

In Plessis-Chenet is de weg naar Fontainebleau afge-
sloten en we worden de kant van Pithiviers of Orléans, ik 
zou het niet meer kunnen zeggen, op gestuurd. Maar we 
zitten vast in een eindeloze karavaan. We zijn nog slechts 
een schakeltje in een lange keten die zich traag over de weg 
voortbeweegt met een snelheid van tien, van vijf kilometer 
per uur … Om zes uur ’s avonds, in het dorp Auvernaux, 
bevinden we ons veertig kilometer van Parijs. We vinden 
een kamer. Een paar moedige mensen die op de fiets uit Pa-
rijs zijn vertrokken zijn al eerder gearriveerd. Bij een radio 
zit een vrouw te huilen: in het Radio-Journal de France was 
niets gezegd over Rusland.

De volgende ochtend, op 12 juni, vertrekken we om vier 
uur. We denken dat niemand anders zo vroeg is opgestaan. 
Maar we vinden de karavaan weer terug. We rijden met 
de motor gesmoord in de tweede versnelling, en vaker nog 
in de eerste, met stukjes van twintig meter per keer. Dan 
volgt een stop van zes of zeven uur, ik weet het niet meer 
precies. Zes of zeven uur in de volle zon. Maar deze stroom 
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van mensen, deze langgerekte menigte, deze menigte die is 
uitgerekt alsof er een wals overheen is gegaan, vertoont nog 
geen spoor van slecht humeur, zelfs niet van ongeduld. Ze 
wijkt, ze meent te wijken voor militaire noden. En beetje 
bij beetje verspreidt zich het gerucht dat er een stukje ver-
derop vrachtwagens met munitie voorbijkomen over een 
weg die de onze kruist.

Bij het invallen van de duisternis stoppen we in Milly. In 
vijftien uur hebben we zestien kilometer afgelegd.

Op het plein zien we veel stilstaande auto’s, in rust of met 
pech. De hotels, de cafés zijn vol, maar de menigte maakt 
zich niet ongerust. Het verkeer wordt geregeld. De plaat-
selijke commandant heeft gezorgd voor een kleine werk-
plaats, waar geniesoldaten de automobilisten met panne 
vriendelijk en goedgemutst helpen. En meneer Popot, au-
tomonteur van beroep, bereidt zonder aarzeling het juiste 
mengsel van petroleum en olie om de koppeling van onze 
oude Bugatti te smeren.

De markt is overdekt met een mooi oud pannendak. We 
zoeken onze toevlucht in een café met de ambiance van een 
guinguette. De eetzaal is groot: een cabaret in de Klondike*, 
net als in de film. De spiegel, de palmbomen, de gele mu-
ren, de bruine plinten en de roodgelakte tafeltjes vormen 
een exotisch decor als voor een wild feest. Achter de tap 
staat de kasteleinse, een kordate blondine, en de serveerster, 

* Zijrivier van de Yukon, in Canada, waar eind negentiende eeuw grote 
goudafzettingen zijn gevonden.
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een schalkse brunette die niet op haar mondje gevallen is, 
draaft heen en weer in de zaal. We vinden nergens meer iets 
te eten. Maar we mogen ons blik sardines meebrengen.

Aan de andere kant van de zaal zitten twee soldaten te-
genover elkaar, gescheiden door de tafel, een fles rode wijn. 
Ze zijn samen, maar praten niet met elkaar. Ze zitten vol-
komen roerloos op hun stoel. Ze kijken elkaar niet aan. En 
hun ogen zijn gericht op verschillende punten op de vloer. 
Ze hebben iets tijdloos.

De hotels zijn vol. We gaan slapen en de volgende dag 
gebruiken we het middagmaal bij een kruidenier, een ‘kaas-
verzorger’, thuis. We worden bij het gezin aan tafel genood. 
Twee dagen blijken genoeg om ons ontheemd te voelen; 
nu al beseffen we de waarde van rust, een veilige haven, 
gastvrijheid. Het zijn geen tollenaars, geen kostbazen. Ze 
verzetten zich wanneer we fatsoenshalve de prijs die ze ons 
hebben gevraagd willen verdubbelen.

We nemen onze plaats in de karavaan, die zich met een 
slakkengang voortbeweegt, weer in. De weg naar Nemours 
is afgesloten. We proberen Joigny te bereiken via Château-
Landon en Saint-Julien-du-Saut. Maar we worden naar 
Malesherbes gedirigeerd.

De auto’s rijden dicht op elkaar, opeengedrongen als me-
tropassagiers bij een klaphekje. Ze worden ingehaald door 
voetgangers. Geen enkele motor houdt van zo’n laag toe-
rental. Maar onze Bugatti, die dateert uit 1932, protesteert. 
Het water in de radiateur kookt. We stoppen; we rijden 
weer; maar het telkens moeten starten wordt problema-
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tisch. Want deze koppeling heeft vele deugden, maar soepel 
is ze niet. Uiterst voorzichtig laat ik de koppeling opko-
men. Na een paar uur wordt dat doodvermoeiend. Het is 
zenuwslopend. De ernst van de situatie doet daar niets aan 
af. Temeer daar de ernst van de situatie en de mechanische 
problemen hier samenkomen. We zijn bang dat we met 
pech blijven steken.

Na de kruising met de weg naar Pithiviers begint het 
koelwater weer te borrelen. De wegberm is zo breed als een 
auto; ik maak me los uit de karavaan en parkeer de auto 
rechts naast de weg. De weg loopt langs een bos. De kara-
vaan komt voorbij. Oude auto’s zijn tevoorschijn gekomen 
uit hun holen in de voorsteden of uit een carrosseriemu-
seum, of uit kampen waar de zigeuners overwinteren. Ze 
voegen zich tussen de 10cv’s van de burgerij, beladen met 
koffers en matrassen. Dit is het koninkrijk der matrassen. 
Je zou denken dat Frankrijk het land van de matrassen is, 
dat het kostbaarste bezit van een Fransman zijn matras is. 
In veel auto’s liggen oude vrouwen languit achterover, ze 
kijken niet meer naar wat buiten henzelf ligt, en kinderen 
slapen alsof ze dood zijn. De vrachtwagens zijn, als een 
tussendek met emigranten, volgeladen met bagage en met 
passagiers die nu eens trapsgewijs op een berg koffers en 
tassen, dan weer in rijen onder het zeildoek gezeten zijn, als 
de toeschouwers in een theater. Door de raampjes zien we 
honden, katten, gekooide vogels. Aan de voorkant van een 
radiateur is een aap vastgebonden.

Achter één auto hangt een piepklein karretje waarin een 
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oude arbeider zit, met bungelende benen. Hij heeft niet 
meer dan een paar bundeltjes en een visnet meegenomen. 
Maar het karretje is niet aan de auto vastgemaakt met een 
simpel touw, als een provisorische sleepkabel. Het is op vak-
kundige wijze bevestigd. Een systeem van touwen, staken 
en ijzerdraad verbindt de beide voertuigen voor de lange 
duur, verbindt twee lotsbestemmingen. Dergelijke blijken 
van welwillendheid, van dienstvaardigheid, zullen weldra 
tot het verleden behoren.

De karavaan van auto’s wordt ingehaald door fietsers, 
mannen en vrouwen, en door strompelende voetgangers. 
Hun hoofd lijkt naar hun voeten te worden getrokken. 
Sommigen dragen een reistas, anderen hebben een of twee 
koffers in de hand. Kan men zich wel voorstellen hoe ver-
moeiend zo’n voettocht is, met een koffer in je hand? Weer 
anderen duwen een kinderwagen voort, gevuld met kinde-
ren of beladen met pakken en dozen met hun kostbaarste 
bezittingen, of de meest merkwaardige voertuigen die met 
planken en oude fietswielen in elkaar geknutseld zijn. Op 
de klep van een bakfiets zit een vrouw, de man peddelt. Een 
oude man op een fiets, alleen, voert zijn hond aan de lijn 
mee.

De karavaan beweegt zich voort met de snelheid van een 
voetganger, met honderd, vijftig of vijf meter per keer. Ik 
kan me zelfs niet overgeven aan het observeren van deze 
hortende rivier. Mijn automatisme van automobilist dwingt 
me de druppels ervan tot in detail te bekijken. Werktuig-
lijk stel ik vast van welk merk de auto’s zijn en schat ik 


