
De roman Nacht in de middag geldt bij uit-
stek als dé klassieke aanklacht tegen het al-
lesbeheersende dogma van de partijtrouw on-
der het communisme. De enorme invloed
van het boek is later alleen geëvenaard door
De Goelag Archipel, de driedelige ‘proeve van
een artistieke studie’ van de Russische schrij-
ver en dissident Alexander Solzjenitsyn. Toen
Nacht in de middag verscheen wees niets erop
dat het zo’n status zou verwerven. Het werd
in december 1940 gepubliceerd door uitge-
verij Cape in Groot-Brittannië. Dat land had
toen wel iets anders aan het hoofd: het moest
stand houden tegen Nazi-Duitsland dat een
half jaar daarvoor Nederland, België en Frank-
rijk overrompeld en bezet had. Nacht in de
middag bleef tijdens de oorlog dan ook vrij-
wel onopgemerkt. 

Arthur Koestler bevond zich in Frankrijk toen
hij aan de roman werkte en wist bij de Duit-
se inval van 1940 in dat land ternauwernood
aan de nazi’s te ontkomen. Hij schreef in het
Duits, de taal die hem in die jaren het meest
eigen was. Het boek werd onder streng toe-
zicht van Koestler in het Engels vertaald door
zijn toenmalige vriendin, de Engelse beeld-
houwster Daphne Hardy, en verscheen on-
der de titel Darkness at noon. 

De hoofdpersonen in het boek zijn fictief, maar
zoals Koestler zelf vooraf zegt ‘berusten de
historische omstandigheden die hun han-
delingen bepalen op de werkelijkheid.’ Waar

Koestler het in de roman over het Vaderland
van de Revolutie, de Partij en No. 1 heeft, is
het zonder meer duidelijk dat daar in de wer-
kelijkheid respectievelijk de Sovjet-Unie, de
Communistische Partij en Stalin mee bedoeld
worden. 

De roman vertelt het verhaal van de oude bol-
sjewiek Nikolaj Salmanovitsj Roebasjov, in
wie zonder veel moeite de historische figu-
ren Radek, Trotski en Boecharin zijn te her-
kennen. Hij wordt beschuldigd van hoog-
verraad aan de Partij. Koestler laat zien waar
dit toe leidt: Roebasjov wordt afwisselend
ondervraagd door de ‘invoelende’ Ivanov en

de sadistische Gletkin, die hem emotioneel
uitputten en hem uiteindelijk misdaden
doen bekennen, waarvan duidelijk is dat hij
ze niet heeft begaan. Ivanov, evenals Roeba-

sjov een revolutionair van het eerste uur,
tracht hem met zachte dwang zijn ‘fouten’ te
doen inzien. Als overtuigd communist meent
hij dat Roebasjov vanzelf in zal zien wat de
juiste revolutionaire lijn is. Maar uiteinde-
lijk valt ook Ivanov ten prooi aan de terreur,
iets wat in de Sovjettijd veel gebeurde: ver-
scheidene communisten stierven voor het
vuurpeloton, waarbij hun laatste woorden
‘leve kameraad Stalin’ waren, terwijl ze niet
beseften dat het juist Stalin was die de op-
dracht tot hun executie had gegeven. Glet-
kin daarentegen is een schoolvoorbeeld van
een wrede apparatsjik, getekend naar de gene-
ratie beulen die onder Stalin carrière maak-
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ten. Het is Gletkin die Roebasjov tenslotte tot
de bekentenis dwingt dat hij de partijlijn
verraden heeft. 

Het centrale thema van de roman is de ver-
houding tussen individu en (communisti-
sche) gemeenschap. ‘De Partij’, zo denkt Roe-
basjov, ‘ontkende de vrije wil van het indivi-
du _ en tegelijkertijd eiste ze zijn gewilde
zelfopoffering’. Het geweten dient onderge-
schikt te zijn aan de richtlijnen van de Par-
tij, die het vermogen van het individu om
goed van kwaad te onderscheiden ontkent en
in één adem pathetisch spreekt van schuld
en verraad. Door deze gekmakende voorschrif-
ten gaat het individu ten onder. Het pijnlij-
ke gewetensonderzoek van Roebasjov, alleen
in zijn cel, vormt het indrukwekkende en
morele hart van Nacht in de middag. Het ‘ik’
wordt door de Partij beschouwd als ‘een ver-
dachte kwaliteit’, een ‘grammaticale fictie’,
constateert Roebasjov: ‘In de Partij luidde de
definitie van het individu: een hoeveelheid
van een miljoen gedeeld door een miljoen.’
Zinnen als deze lezen als aforismen, tillen
Nacht in de middag uit boven een spannende
roman en verheffen het tot een literair mees-
terwerk. Daarnaast leest het boek als een
psychologische ontleding van ‘de communis-

tische mens’, zoals die wereldwijd bestaan
heeft tussen 1917 en 1991, niet alleen in dic-
tatoriaal geregeerde landen als de Sovjet-Unie
van Josef Stalin of in het China van Mao Ze-
dong, maar ook in de Communistische Par-
tij van Nederland zoals die van 1938 tot 1978
door Paul de Groot geleid werd. 

Hoewel een tijdsdocument over het stalinis-
me, heeft de roman een strekking die boven
de tijd uitstijgt, zoals alle grote kunst iets
tijdloos heeft. Nacht in de middag is een ro-
man van een schrijver die heeft blootgestaan
aan de totalitaire verleiding. Als geen ander
heeft Koestler de worsteling beschreven die
veel communisten na hem eveneens zou-
den doormaken: het hartstochtelijke geloof
in de zegeningen van het communisme werd
langzaam maar zeker verdrongen door twijfel
en een verlangen naar gewetensvrijheid en au-
tonomie. De roman biedt een nog altijd ac-
tuele waarschuwing tegen gewetensdwang,
terreur en conformisme, dat eigen is aan alle
religieuze en seculiere ideologieën. 

Historicus Wim Berkelaar schreef een infor-
matief nawoord bij deze uitgave, de origine-
le vertaling van Koos Schuur werd grondig
herzien door Nils Buis.
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IN HET THEATER!

Theatermaker Wouter van Elderen is
momenteel bezig van dit boek een
theatervoorstelling te maken. Naar
verwachting wordt het stuk eind dit
jaar/begin volgend jaar opgevoerd.
Kijk voor meer informatie op
www.nachtindemiddag.nl


