
Céline en de kolonie van collaborateurs is 
gebaseerd op de ‘Duitse trilogie’ van Louis-
Ferdinand Céline, pseudoniem van de Franse 
arts Louis-Ferdinand Destouches (1892-1961). 
De trilogie over zijn vlucht in 1944 uit Frankrijk 
naar Duitsland – met als doel Denemarken – 
bestaat uit D’un château l’autre (1957), Nord 
(1960) en Rigodon (1969). Dit laatste romandeel 
verscheen dus acht jaar na de dood van de 
schrijver. De Nederlandse vertalingen werden 
uitgebracht door Meulenhoff  onder de titels Van 
het ene slot naar het andere, Noord en Rigodon.

Céline is als schrijver omstreden geweest vanaf 
het verschijnen van zijn debuutroman Voyage 
au bout de la nuit (‘Reis naar het einde van de 
nacht’), in 1932 bij Éditions Denoël.
Het boek was een onmiddellijk succes, met 
binnen de kortste keren honderdduizend 
verkochte exemplaren. Maar het veroorzaakte 
ook grote ophef in literaire kringen. Het werd 
toegejuicht als een vernieuwing van de Franse 
romankunst, en om dezelfde reden neergesabeld: 
Céline maakte veelvuldig gebruik van een 
mengsel van spreektaal, straattaal en Bargoens, 
het argot. De strijd tussen bewonderaars en 
critici werd uitgevochten tot binnen de jury’s 
van de twee grote Franse literaire prijzen, de 
Prix Goncourt en de met iets minder prestige 
omgeven Prix Renaudot. De eerste werd 
Céline volgens zijn bewonderaars ten onrechte 
onthouden.

Zijn tweede boek, Mort à crédit (‘Dood op 
krediet’) uit 1936, geschreven in dezelfde stijl, 
met hetzelfde pessimisme over het mensdom 
als grondtoon en zo mogelijk met nog grotere 
intensiteit dan zijn eerste titel, had veel minder 
succes. De schrijver raakte vóór het verschijnen 
in confl ict met zijn uitgever Robert Denoël, 
die een aantal passages ‘met een sterk seksuele 
strekking’ uit voorzorg wilde schrappen, zoals 
de plastische beschrijving van de verkrachting 
van een bakkersknechtje door drie mannen in 
de loge van een conciërge. De auteur weigerde 
dat pertinent, en het compromis bestond 
eruit dat de passages verdwenen, maar dat 
de schrappingen zichtbaar bleven doordat de 
plekken in het boek wit werden gelaten. Het 

duurde tot 1981 eer een uitgave verscheen met 
de geschrapte passages in druk.
 
Zijn antisemitische pamf lettenZijn antisemitische pamf letten
Mogelijk teleurgesteld door het geringere succes 
liet Céline de romankunst voor jaren links 
liggen en wierp zich op als pamfl ettist. Dat 
resulteerde onder meer in drie fel antisemitische 
publicaties: Bagatelles pour un massacre 
(‘Kleinigheden voor een massaslachting’) uit 
1937, L’École des cadavres (‘Kadaverschool’) uit 
1938 en Les Beaux Draps (letterlijke vertaling 
‘Mooie lakens’, maar op te vatten als ‘In de 
nesten’) uit 1941 – alle bij Denoël en niet in 
Nederlandse vertaling verschenen. 

De eerste pamfl etten werden door uitgever 
en schrijver in 1939 uit de handel genomen 
uit vrees dat een recente aanscherping van 
de wet op de persvrijheid – met een artikel 
dat smaad en het aanzetten tot haat jegens 
bevolkingsgroepen strafbaar stelde – deze 
uitgaven zou treff en. Na de bezetting van 
Frankrijk door de Duitsers in 1940 werden de 
pamfl etten herdrukt, en Bagatelles werd zelfs 
het best verkochte boek in Frankrijk tijdens de 
hele oorlogsperiode. Na de oorlog verbood de 
schrijver elke verdere publicatie, een verbod 
dat ook na zijn dood door zijn weduwe Lucette 
Destouches strikt werd gehandhaafd.

Er is veel gespeculeerd over de herkomst van 
het antisemitisme bij Céline. Jodenhaat was in 
Frankrijk bepaald geen uitzonderlijk verschijnsel, 
getuige de verscheurende Dreyfus-aff aire.
De (valselijke) beschuldiging aan het adres 
van de Joods-Franse offi  cier Alfred Dreyfus 
dat hij actief was als spion voor Duitsland had 
Frankrijk rond 1900 in twee kampen verdeeld. 
Ten tijde van het pamfl ettisme van Céline vond 
het antisemitisme een uitlaatklep in het verzet 
tegen de regering van het Front Populaire, die 
onder leiding stond van ‘de Jood’ Léon Blum. 
Céline werkte in die dagen ook mee aan 
extreem-rechtse en antisemitische publicaties 
als La France enchaînée (‘Geketend Frankrijk’) 
van Louis Darquier de Pellepoix, de man die 
in 1942 in de Vichy-regering werd benoemd 
tot ‘commissaris voor Joodse vraagstukken’. 

Inle iding



In die functie werd hij een van de fanatiekste 
handlangers en uitvoerders van de Duitse 
bezetter bij diens pogingen ook het Jodendom
in Frankrijk uit te roeien.

Maarschalk Pétain en VichyMaarschalk Pétain en Vichy
Het Duitse off ensief in het Westen, in de 
meidagen van 1940, trof een militair slecht 
voorbereid en politiek verscheurd Frankrijk 
aan. Binnen enkele weken trokken regering en 
parlement zich in grote paniek vanuit Parijs 
terug naar Bordeaux, waar het parlement 
met overgrote meerderheid de staatsmacht in 
handen legde van de toen 84-jarige maarschalk 
Philippe Pétain, die een wapenstilstand met 
nazi-Duitsland sloot. 

Het noordelijk deel van Frankrijk en een brede 
strook langs de Atlantische kust werden door 
de Duitsers bezet, de landstreken Elzas en 
Lotharingen door Duitsland ingelijfd, en de 
streek langs de grens met Italië kwam in handen 
van de troepen van Mussolini. Het overblijvende 
gebied viel toe aan de ‘vrije’ Franse Staat 
onder leiding van Pétain, ’de held van Verdun’. 
Deze stelde het parlement buiten werking en 
vestigde zich met zijn regering op aanwijzing 
van de Duitsers in het kuuroord Vichy. Twee 
jaar later, na de landing van de geallieerden in 
Noord-Afrika in november 1942, bezetten Duitse 
troepen ook dit resterende deel van Frankrijk.

Célines oorlogsjaren als arts in ParijsCélines oorlogsjaren als arts in Parijs
In 1940 werd Céline hoofd van een dispensaire, 
een huisartsenpost in Bezons, een voorstadje 
ten noordwesten van Parijs. Hij solliciteerde 
naar die baan nadat zijn voorganger, een arts uit 
Haïti, op grond van de nieuwe rassenwetten van 
het Vichy-regime was ontslagen. Céline woonde 
in die tijd met zijn vrouw Lucette Almanzor, een 
ballerina en danspedagoge, op nummer 4 in de 
Rue Girardon in Montmartre, vlakbij de Sacré-
Coeur. Het echtpaar had een appartement op
de vijfde etage. 

Een verdieping lager woonde het echtpaar 
Champfl eury, waarvan de vrouw, Suzanne 
Champfl eury, een verzetsgroep leidde en van 
tijd tot tijd in haar woning geallieerde piloten 
verborg, wier toestellen boven Frankrijk waren 
neergehaald. Céline was daarvan op de hoogte, 

zo blijkt uit naoorlogse verklaringen van 
betrokkenen, en de dokter verleende een enkele 
keer ook medische bijstand aan de onderduikers 
– zoals hij ook wel doktersattesten verstrekte aan
Fransen, die zich zo aan de Service du Travail 
Obligatoire (STO), de verplichte arbeidsdienst
in nazi-Duitsland, trachtten te onttrekken. 

Na de landing van de geallieerden in Normandië 
in juni 1944 werden Pétain en zijn regering 
begin september van dat jaar door de Duitsers 
overgebracht naar een kasteel bij het plaatsje 
Sigmaringen in de huidige Duitse deelstaat 
Baden-Württemberg. Zij werden gevolgd door 
een stoet Franse collabos. Ook Céline kwam 
tot de conclusie dat de grond in Parijs hem te 
heet onder de voeten werd. Hij had al enkele 
malen doodsbedreigingen ontvangen en besloot 
daarom met Lucette (‘Lili’) en hun kat Bébert 
via Duitsland naar het bezette Denemarken 
te reizen. Daar had hij vóór de oorlog een 
aanzienlijk deel van de opbrengsten van zijn 
auteursrechten in de vorm van goudstaven en 
gouden munten ondergebracht bij een vriendin. 
Over die reis, die hem via Baden-Baden en 
Berlijn ook naar Sigmaringen voerde, gaat dit 
verhaal in stripvorm. 

Het verhaalHet verhaal
Het verhaal begint ver na de oorlog, als Céline 
te bed in zijn huis in Meudon bij Parijs in een 
schrijversdelirium aan de Duitse trilogie werkt. 
Hij beleeft de verwoesting van Montmartre 
door het oorlogsgeweld (uitgebeeld door een 
monstrueuze Duitse militair in het uniform 
uit de Eerste Wereldoorlog) en weeklaagt 
over wat verloren lijkt – ‘Alles voor de dans…’ 
(Niet alleen Lucette is danseres, Céline heeft 
ook een langdurige verhouding gehad met de 
Amerikaanse ballerina Elisabeth Craig, zijn 
grote liefde vermoedelijk, aan wie hij Reis naar 
het einde van de nacht opdroeg.) Dan gaan we 
terug in de tijd, naar 1944, met zijn dagelijkse 
pendel op de motorfi ets tussen de praktijk in 
Bezons en zijn woning in Montmartre.
De strip eindigt bij de aankomst van het 
echtpaar in Kopenhagen, met als slot een 
opnieuw naoorlogs momento mori in de tuin
in Meudon, in de setting van een interview.  



In Deens gevangenschapIn Deens gevangenschap
Want Kopenhagen zou niet Célines eindbestem-
ming worden. Eind 1945 werd de Franse 
ambassade in Denemarken op de hoogte gesteld 
van zijn aanwezigheid. De legatie meldde dat 
aan Parijs, waarop de Franse regering (nu 
onder leiding van De Gaulle) een verzoek tot 
uitlevering indiende. In afwachting van de 
behandeling daarvan werd Céline door de 
Deense politie gearresteerd. 

Anderhalf jaar verbleef hij in een Deense cel, 
waar hij vernam dat hij in Frankrijk inmiddels 
tot een jaar gevangenisstraf was veroordeeld 
wegens een lichtere vorm van collaboratie 
dan hoogverraad, namelijk ‘het verrichten 
van handelingen waardoor schade zou 
kunnen worden toegebracht aan de nationale 
verdediging’. Omdat de Deense autoriteiten 
hierin geen grond voor uitlevering zagen, werd 
Céline uit detentie ontslagen en leefde hij 
vervolgens in een hutje aan de Baltische kust 
van Denemarken, dat hem door zijn Deense 
advocaat ter beschikking was gesteld.  
In het voorjaar van 1951 wist zijn Franse advocaat 
amnestie te verkrijgen voor Louis-Ferdinand 
Destouches op grond van diens staat als 
grand invalide de guerre: Céline was tijdens de 
Eerste Wereldoorlog als militair aan het front 
zwaargewond geraakt aan zijn arm. De rechters 
gaven er zich bij de herziening van het vonnis 
vermoedelijk geen rekenschap van dat deze 
Destouches de schrijver Céline was.

Terug in FrankrijkTerug in Frankrijk
Enkele maanden later keerden Céline, Lucette en 
Bébert terug in Frankrijk, waar zij zich na verloop 
van tijd vestigden in Meudon bij Parijs. Daar ging 
Lucette aan huis lessen in klassieke dans geven 
en hervatte Céline zowel zijn artsenpraktijk als 
zijn schrijverschap. Van dat laatste is onder meer 
de Duitse trilogie het resultaat. Céline voltooide 
het laatste deel, Rigodon, kort voor zijn dood 
op 1 juli 1961, vermoedelijk ten gevolge van een 
hersenbloeding. Hij werd op de regenachtige 
morgen van zaterdag 4 juli 1961 begraven op het 
kerkhof van Meudon, in aanwezigheid van slechts 
een dertigtal mensen onder wie twee journalisten, 
van France Soir en Paris Presse. De pastoor van 
Meudon had het verzoek van Lucette geweigerd 
haar man een kerkelijke begrafenis te geven. 

De trilogie betekende een terugkeer van Céline 
in de Franse literatuur: vooral het tweede deel, 
Nord, werd een groot succes. Het werk van de 
schrijver werd na de oorlog uitgegeven door 
Gaston Gallimard, met wie Céline binnen twee 
weken na zijn terugkeer in Frankrijk een zeer 
profi jtelijk contract had afgesloten. Zijn oude 
uitgever Denoël was in 1945 in Parijs slachtoff er 
geworden van een nooit opgehelderde moord en 
diens uitgeverij was door Gallimard gekocht. 

Over de moord op Denoël bestaan meerdere 
theorieën. De uitgever was met zijn maîtresse, 
de advocaat Jeanne Loviton, in de auto op weg 
naar het theater toen hij op de Boulevard des 
Invalides een lekke band kreeg. Hij probeerde het 
wiel te wisselen, terwijl Jeanne op weg ging naar 
een taxistandplaats een eindje verderop. Terwijl 
Denoël aan het prutsen was met het reservewiel, 
werd hij doodgeschoten. Was het een afrekening? 
Denoël was in het bezit van een dossier waarin 
hij nauwkeurig had beschreven wie er in het 
Parijse uitgeverswereldje tijdens de bezetting 
nog meer met de Duitsers had samengewerkt. 
Daarmee wilde hij zich verdedigen in het proces 
dat tegen hem was aangespannen wegens 
collaboratie. Dat dossier was verdwenen. Ook 
roofmoord is een mogelijkheid. Denoël had een 
kistje met gouden munten en goudstaven in zijn 
auto, dat niet is teruggevonden. Of was het een 
crime passionel? De wettige echtgenote had 
een bloedhekel aan de maîtresse, en met reden: 
Loviton bleek de uitgeverij te erven…

Na de dood van Céline kostte het zijn weduwe 
jaren om het manuscript van Rigodon met behulp 
van vrienden gereed te maken. Zelf had hij geen 
tijd meer gehad om het slecht leesbare kladschrift 
met de vele doorhalingen over te schrijven. Zijn
in de Eerste Wereldoorlog zwaar verwonde 
schrijfarm kon hij in zijn laatste levensmaanden 
steeds moeilijker bewegen. 

In mei 1968 woedde in Célines huis in Meudon 
een grote brand, waarbij al zijn papieren 
– brieven, manuscripten en aantekeningen – 
verloren gingen. Lucette, 104 jaar oud inmiddels, 
woont (najaar 2016) nog steeds in het nog altijd 
niet volledig herstelde huis.



ROBERT LE VIGAN (1900-1972), bijnaam La Vigue, bekend acteur 
en vriend van Céline, aan wie hij zijn kat Bébert schonk. 
Le Vigan verschijnt in deze beeldroman ten tonele tijdens 
opnamen voor de film Les Enfants du Paradis van Marcel Carné, 
waarin hij de rol van de verklikker Jéricho zal spelen. Maar 
enkele maanden na de landing van de geallieerden in Normandië 
(juni ’44) besluit hij om – zoals Céline eerder al deed –  de 
wijk te nemen: hij heeft met de Duitsers gecollaboreerd door 
inlichtingen te verschaffen over wat zich tijdens de bezetting 
afspeelt in theaterkringen in Parijs. (Zijn rol in de film werd 
overgenomen door Pierre Renoir).
Op de set bekvecht Le Vigan met hoofdrolspeelster Arletty, 

die zelf een verhouding heeft met een Duitse officier. Céline laat Le Vigan daarbij 
de beroemde dialoog parafraseren van Arletty met Louis Jouvet uit de film Hôtel du 
Nord (uit 1938, ook van Carné): ‘Atmosphère! Atmosphère! Est-ce-que j’ai une gueule 
d’atmosphère?!’ (‘Staat mijn smoel soms naar atmosfeer?!’)
Le Vigan, die zich in augustus ’44 bij Céline en zijn gezelschap in Baden-Baden 
voegde om samen met hen verder te reizen, werd na de oorlog wegens collaboratie 
veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid. In 1948 werd hij vervroegd vrijgelaten, 
vertrok naar Spanje en vervolgens naar Argentinië, waar hij nog enkele kleine 
filmrolletjes speelde, maar uiteindelijk in grote armoede stierf. Pogingen om hem 
naar Frankrijk terug te halen (onder meer van de filmmaker François Truffaut in 1960) 
liepen stuk op zijn pertinente weigering. 
Le Vigan had vóór de oorlog de rol van Christus gespeeld in de film Golgotha van Jean 
Duvivier (1935, met Jean Gabin als Pontius Pilatus). Volgens sommigen bleef die rol 
hem zijn verdere leven door de kop spelen.

Actrice ARLETTY (1898-1992) kreeg na de oorlog een beroeps-
verbod van drie jaar wegens haar amoureuze betrekkingen met 
de Duitse officier. Ze verdedigde zich strijdlustig: ‘Mijn hart is 
Frans, maar mijn kont is internationaal!’ Tegen de rechters zei 
ze: ‘Als u er zo’n bezwaar tegen hebt dat ik met Duitsers sliep, 
dan had u ze hier niet binnen moeten laten!’

De film LES ENFANTS DU PARADIS was aanvankelijk een 
productie van de Frans-Italiaanse filmmaatschappij Cimex, 
waarin het Italiaanse Cinecittà een meerderheidsbelang had 
– vandaar Le Vigans opmerking over ‘het geld van Mussolini’. 
Nice behoorde tot november 1942 tot het Franse grondgebied 

dat door Italië was bezet. Toen Italië door de geallieerden werd binnengevallen en 
Mussolini werd afgezet, nam het Franse Pathé de productie over en werd die – na 
drie maanden stil te hebben gelegen – verplaatst van de Studios de la Victorine in 
Nice naar de Joinville Studio’s in Parijs. De film werd eind 1944 in het inmiddels 
bevrijde Frankrijk voltooid en ging in maart 1945, terwijl de oorlog buiten Frankrijk 
nog woedde, in première in het Palais de Chaillot (Trocadéro) in Parijs. Les enfants du 
Paradis behoort internationaal tot de filmklassieken en staat op de Werelderfgoedlijst 
van de UNESCO.

O m t r e n t  e n k e l e  p e r s o n a g e s  e n  s i t u a t i e s



De bourgondische, francofiele Duitse arts HARRAS was door 
zijn ministerie belast met de gezondheid van de Volksduitsers 
buiten das Reich. De endocrinoloog en SS-Obersturmbahnführer 
kreeg in 1943 van Hitler de titel ‘professor’. Gestationeerd op 
een buitenpost ten noordwesten van Berlijn verleende hij Céline 
en zijn gezelschap onderdak op het landgoed daar. Ook regelde 
hij voor de schrijver een vergunning om als arts in Duitsland 
te kunnen werken. De twee kenden elkaar vóór de oorlog van 
medische congressen.
Harras’ werkelijke naam was Dr. Hellmut Haubold (1905-1968)
en het plaatsje Zornhof is het dorp Kränzlin, niet ver van Berlijn. 
Daar verbleef het gezelschap op het domein van Rittmeister 

Von Leiden, echte naam: Erich Scherz. In het stripverhaal is te 
zien hoe schoondochter Isis von Leiden Céline verleidt. In diens 
roman Noord valt te lezen waarom: ze zou uit zijn op medicijnen. 

Nadat Asta Scherz zich had herkend in het 
personage Isis von Leiden, spande zij in
1960 een proces aan wegens smaad.
Met succes: de rechter verbood een aantal
passages uit de roman in de nog te 
verschijnen Duitse vertaling.
In 1964 meldde ook Hellmut Haubold zich 
bij de rechtbank. In de latere Franse edities 
zijn de smadelijke passages gehandhaafd, 
maar werden de bijbehorende namen veranderd. Ook die van
de waard en waardin Kratzmühl, Kretzer in het verhaal.
Na de oorlog bracht Haubold tot 1947 in een geallieerd 

denazificatiekamp door. Nadien maakte hij glanzend carrière als arts-onderzoeker.
In de jaren ’60 werd een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld naar de rol van Haubold 
bij een ‘vaccinatieprogramma’ in de concentratiekampen waarbij Joden dodelijke 
‘medicijnen’ kregen toegediend. Dit onderzoek werd na zijn dood gestaakt.
 

Markies FERNAND DE BRINON (1885-1947), hoofd van de 
Franse regeringsdelegatie in Sigmaringen. Telg uit een oud 
adellijk geslacht, wordt wel ‘de aristocraat van de collaboratie’ 
genoemd. Hij was advocaat en journalist, publiceerde in 1933 al 
een uitgebreid interview met Adolf Hitler (in de Franse krant Le 
Matin). Hij toonde zich ook in zijn verdere journalistieke werk 
een voorstander van een Frans-Duitse samenwerking. 
Na de wapenstilstand in 1940 werd De Brinon door Pétain 
benoemd tot vertegenwoordiger (‘ambassadeur’) van de Vichy-
regering bij het Duitse opperbevel in Parijs. Toen de bezetter 
in 1944 de Franse regering liet overbrengen naar Sigmaringen, 
kreeg De Brinon het daar voor het zeggen als leider van wat 

‘de Franse regeringscommissie’ werd genoemd. Hij probeerde in 1945 naar Spanje te 
vluchten, maar werd gearresteerd door de Amerikanen. In maart 1947 werd hij door 
een Frans tribunaal ter dood veroordeeld en een maand later terechtgesteld.



PIERRE LAVAL (1883-1945), minister-president onder Pétain. 
Zoon van een herbergier, advocaat van professie en immens rijk 
geworden met allerlei zaken. Zwierf in zijn vooroorlogse leven 
van uiterst links naar uiterst rechts door de Derde Republiek. 
Hij was tal van keren minister, in kabinetten van verschillende 
politieke signatuur en op verschillende posten. In mei/juni 
1940 was hij de voornaamste architect van de wapenstilstand 
met de Duitsers en van de constructie van de État français met 
Pétain als staatshoofd en hijzelf als regeringsleider. 
Aan het eind van de oorlog vluchtte Laval vanuit Sigmaringen 
via Oostenrijk naar Spanje, maar werd onmiddellijk uitgeleverd 
aan Frankrijk. Hij trad op als getuige in het proces tegen Pétain, 

en werd vervolgens in het proces tegen hemzelf ter dood veroordeeld. Op de ochtend 
van de dag waarop het vonnis zou worden voltrokken, 15 oktober 1945, slikte hij een 
cyanidepil, maar artsen wisten hem zodanig op te lappen dat hij alsnog dezelfde dag 
voor het vuurpeloton kon worden gesleept.

PHILIPPE PÉTAIN (1856-1951), ‘de laatste koning van Frankrijk’. 
Hij leidde de Franse strijdkrachten in de Eerste Wereldoorlog 
tijdens de Slag om Verdun in 1916. Als bevelhebber van alle 
Franse strijdkrachten maakte Pétain in 1917 vervolgens zonder 
al te veel bloedvergieten een einde aan muiterijen in het leger. 
Hij kreeg na die oorlog de eretitel Maréchal de France. 
Tijdens het Duitse offensief in mei/juni 1940 werd Pétain 
opgenomen in de Franse regering. Toen regering en parlement 
uitweken van Parijs naar Bordeaux, werd de maarschalk daar 
uitgeroepen tot regeringsleider. Daarop ontbond hij het 
parlement, riep de État français uit en sloot een wapenstilstand 
met de Duitsers. Een groot deel van Frankrijk werd door de 

Duitsers bezet, de Franse regering vestigde zich op aanwijzing van Berlijn in het 
kuuroord Vichy, totdat eind 1942, na de geallieerde landing in Noord-Afrika, het 
Duitse leger ook de rest van Frankrijk bezette en er de facto een einde kwam aan de 
Franse Staat.
Pétain werd na de oorlog ter dood veroordeeld wegens ‘heulen met de vijand’, maar 
kreeg gratie en werd verbannen naar het Île d’Yeu voor de kust van de Vendée, waar 
hij in 1951 stierf en ook werd begraven.

MARCEL PETIOT (1897-1946) was een arts in Parijs, die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog een gefingeerde ontsnappingsroute opzette vanuit bezet Frankrijk naar 
Argentinië. Gegadigden dienden zich met alle kostbaarheden die ze op hun vlucht 
wensten mee te nemen, te melden in het pand dat Petiot had gekocht op nummer 21 
in de Rue Le Sueur in het 16e arrondissement. Daar werden zij door de dokter met 
een dodelijke injectie om het leven gebracht, waarna hij hun lijken in stukken sneed 
en liet verdwijnen in ongebluste kalk of in de oven van de verwarmingsinstallatie. 
De zaak kwam uit toen in maart 1944 omwonenden klaagden over een intense stank 
die uit de schoorsteen van nummer 21 kwam. De brandweer ontdekte stoffelijke 
resten van slachtoffers van Petiot, die op dat moment aan arrestatie ontkwam door 



zich aan te sluiten bij de Franse Binnenlandse Strijdkrachten, het ondergronds 
verzet. Na de bevrijding van Parijs werd hij eind oktober 1944 alsnog gearresteerd 
en in mei 1946 ter dood veroordeeld en onthoofd wegens moord op ten minste 27 
mensen, onder wie twaalf Joodse slachtoffers. 
Geschat wordt dat de waarde van de kostbaarheden waarvan Petiot zijn slachtoffers 
beroofde circa 30 miljoen euro moet zijn geweest. Van de buit is nooit iets terug-
gevonden, hoe grondig latere eigenaren van het pand in de Rue Le Sueur er ook naar 
hebben gezocht…

SS-Obersturmführer VON RAUMNITZ, alias van Karl Bömelburg 
(1885-1946), was de ‘oppersmeris’ van Sigmaringen.
Eerder werkte hij in de staf van Von Ribbentrop, was commandant
van de Sicherheitspolizei en luitenant-kolonel bij de SS.
Als hoofd van de Gestapo in bezet Frankrijk – hij had als kind 
vijf jaar in Parijs gewoond en sprak vrijwel vlekkeloos Frans 
– was hij op het beruchte hoofdkwartier in Parijs onder meer 
belast met de deportatie van Joden. Op 28 augustus 1944 
reisde hij als veiligheidschef mee met maarschalk Pétain naar 
Sigmaringen. Daar bleef hij actief als hoofd van de Gestapo in 
Zuid-Duitsland, en tevens als Gauleiter van de NDSAP.
Aan het einde van de oorlog was Bömelburg spoorloos verdwenen.

Jaren na zijn dood bleek dat hij de identiteit had aangenomen van een in de oorlog
gesneuvelde sergeant, in de buurt van München had gewerkt als tuinman en 
boekhandelaar, en een groep nazi’s had geholpen naar Spanje te vluchten.
Hij stierf na een val op het ijs waarbij hij zijn schedel brak. In 1950 werd hij door een
Frans oorlogstribunaal bij verstek, en naar later bleek dus ook postuum, ter dood 
veroordeeld.

KATYN: Russisch dorp nabij de stad Smolensk. Duitse troepen ontdekten tijdens hun 
opmars door Rusland in het voorjaar van 1943 buiten het dorp massagraven met 
daarin enkele duizenden lichamen van voornamelijk officieren van het Poolse leger. 
Tijdens de oorlog en nog geruime tijd daarna werden de Duitsers door de Russen van 
deze massa-executies beschuldigd, hoewel de Poolse regering-in-ballingschap en dus 
ook de Britten en Amerikanen van de ware toedracht op de hoogte waren. Maar om 
het bondgenootschap met de Sovjet-Unie in de strijd tegen nazi-Duitsland niet in 
gevaar te brengen, hield het Westen zich lange tijd aan de Russische versie. 
In 1990 kwamen Russische archiefstukken boven water waaruit bleek dat de opdracht 
tot de moorden in het voorjaar van 1940 was uitgegaan van Lavrenti Beria, het hoofd 
van de Russische geheime dienst NKVD. In totaal vermoordden de Russen na hun inval 
in Polen in 1939 op deze wijze ruim 25.000 Poolse hoge militairen, intellectuelen en
geestelijken. De slachtoffers werden op verschillende plekken in Rusland in massa-
graven gedumpt.


