
 

13 

DE WERVELWIND. 
Uit de vele strooibiljetten, welke tijdens de Duitse bezetting door de geallieerden boven ons land 

werden uitgeworpen, leek het mij interessant om één bepaalde serie eruit te lichten en deze voor het 
voetlicht te halen. Dit blad, "De Wervelwind", had de handig weg te stoppen maat van 132 bij 102 

cms. Meestal had het een omvang van 48 pagina's en ondanks de kleine letters was het duidelijk 

leesbaar. Het werd tussen april 1942 en december 1944 uitgeworpen. 

Hoe dit volwaardige tijdschrift-in-miniatuur tot stand kwam, wordt zo voortreffelijk beschreven in 

nummer 24 van het blad, in het artikel "De geschiedenis van De Wervelwind", dat het artikel hier in 

zijn geheel is afgedrukt. Dit 24ste nummer van "De Wervelwind" is het enige dat op normaal 

tijdschriftenformaat is verschenen en dat niet door vliegtuigen werd verspreid. Het verscheen in 

december 1944 in het bevrijde Zuiden van Nederland. Alle Wervelwinden werden gedrukt bij Messrs. 

Waterlow & Sons, een bekende koperdiepdrukkerij te Dunstable, ten noorden van Londen, waar ook 
veel Britse bankbiljetten en postzegels werden gedrukt. Het blad werd uitgegeven door de P.W.E. (= 

Political Intelligence Department of the Foreign  Office). 
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Voordat het nieuwe numlner ter p erse gaat wordt het zorgv rddig nagekeken e n afgewerkt. 

DE GESCHIEDENIS 
VAN DE ~~ WERVELWIND"" 

DOOR EEN ENGELSCH LID 

VAN DEN RAAD VAN REDACTIE 

T EN tijde van Duinkerken dreef de zwarte rook· 
kolom der tastbare duisternis; die de Duitsche 
overrompeling vergezelde, ook een tijd lang boven 

de Bri L~che kust. Zij vormde een beangstigend sy mbool, 
voo ral voo r hen, die het voorrecht hadden een vrije pers 
te .kunnen dienen in een nog steeds vrij land. Er waren er 

, slechts weinigen, die, uitstarend .naar 'Europa, zich niet 
de hartverscheurende kreet herinnerden " Komt over en 
helpt ons," want in die apocalyptische maanden beo 
gonnen vele BijbeJsche spreuken weer tot de verbeelding 
der menschen te spreken. Maar a l konden wij dan nog 
niet ko men - wij konden tenminste helpen. 

5 

De radio heeft de verdienste a ls. eerste den strijd met 
de vijandelijke propaganda in bezet Europa te hebben 
aanvaard , en de geschiedeni s van de verschi llende 
Nederlandsche en Geallieerde radio-omroepen zal onge· 
twijfeld te zijner tijd worden verteld. In dit bestek moeten 
wij ons beperken tot de geschiedenis van het gedrukte 
woord en beeld , zooals dat ten dienste van ,;Vrijheid , 
Waa rheid en R echt" ontstond : hoe uit de eerste korte 
en onvolledige, 'bemoedigende boodschappen :. uit de 
eerste korte pamfletten en nieuwsblaadjes, langzamer· 
hand een regelmatig maandblad ontstond·, klein van 
formaat, maar (ondanks Zijll tekortkomingenl breed van 
inhoud en groot van ambitie, 

Wij begonnen làngzaam, zoo lang~am, dat het voo r 
sommigen onzer eèn ondragelijk verwijt was, dat wij , 
ondanks onze betrekkelijke veiligheid, achterbleven bij 
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de grootsche prestaties van de illegale pers. In dit 

. eerste openbare nummer van de Wervelwind 'op groot 
formaat. moeten wij om te beginnen eens te meer uit
drukking geven aan onze groote bewondering voor de 
illegale -pers. een bewondering. d ie wij reeds herhaalde
lijk tot uitdrukking brachten in onze kleine en "geheime" 
uitgave. En vreemd genoeg waren onze technische 
grondproblemen, ondanks de oogenschijnlijk over
vloedige hulpmiddelen, niet zoo veel verschillend van de 
problemen, die 'elke uitgever van een illegaal blad onder

' vond, vanzelfsprekend afgezien van de groote persoon
lijke risico 's, welke de ondergrondsc he uitgever dapper 
op zich nam. . 

I n de eerste plaats waren ook wij aan geheimhoud ing 
gebonden, O.a. omdat de verspreiding afhing van 
operaties van de R.A.F. Ten tweede bestond er een groot 
tekort aan redactioneel personeel. Ten derde moesten 
wij. net zooals voor het drukken van illegale bladen het 
geval is. eerst de juiste techniek vinden, ja zelfs uitvinden. 
Voeg hierbij de vanzelfsprekende ontwrichting van een 
land . dat tot het uiterste gemobiliseerd werd om de 
grootstt: gewapende macht van zijn geschiedeni s . uit te 
rusten; de dag- en nachtaanvallen van de Luftwaffé; de 
lange en gevaarlijke ontsnappingsreizen van ,nkele van 
onze meest gewaardeerde medewerkers, - dan is dit 
alles, naar wij hopen , voldoende om onzen lezers duide
lijk te maken, waarom met de plannen va n de Wel'l'elll' ind 
niet eerder kon worden begonnen dan tegen het einde 
van 1941. Alles moest ·trouwens wachten op de oplossing 
der technische problemen. 

DE EERSTE EXPERIMENTEN 

Terwijl de dui sterni s over Europa eiken dag zwaarder 
werd; terwijl de totalitaire pers kwaadaardig verder
woekerde en de straffen op het luisteren naar Londen 
zich verscherpten, nam bij hen, die verantwoordelijk 
waren voor de voorbereiding van per vliegtuig verspreide 
pamfletten , de ontevredenheid met den dag toe, wanneer 
zij de rekening opmaakten van hun beperkte resultaten. 
Kranten werden gedrukt, maar elke vergroot ing van het 
formaat bracht grooter ri sico's met zich mee voor lezers 
en verspreiders in bezet gebied. Verder bleek uit rap
porten, dat, de Gestapo ten spijt , het radionieuws door 
zeer velen werd gehoord. Wat Europa miste, dat was de 
vrije meeningsuiting. 'Oaarom P.'0beerden wij uit te 
vinden, of het niet mogelijk zou zijn om degelijke en 
uitvoerige artikelen uit de wereldpers weer te geven op 
miniatuur-filmpjes, die eiken lezer van " secret service" 
romans kent. Deze artikelen zo uden dan goor de R.A.F. 
verspreid moeten worden, steeds \vanneer .deze toender
tijd zoo afgejakkerde luchtmacht dit maar even kon 
doen. Het nadeel van fotografische film was natuurlijk 
'de zeer beperkte hoeveelheid afdrukken, die gemaakt kon 
worden. Onze experimenten werden gelukkig uitgevo~rd . De "Wervelwind" ko",t in lange reepen van de pers. 
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in een studio van een bekende koperdiepdruk-drukkerij 
en wij besloten tot een ,proef. of onze miniatuur,film niet 
leesbaar gereproduceerd kon worden op papier door 
middel van het normale gravure proces, inplaats van op 
het schaarse he en weerbarstige fotografische materiaaL 
Tegelijkertijd experimenteerden wij met de vlakke pers 
(de gewone drukmethode), waarbij echter het kleinste 
lettertype werd gebruikt. Maar ook op deze wijze bleek 
het pnmogelijk om ook maar een deel van de minimum 
oplage op snelle wijze te drukken of in voldoende gecom
primeerden vorm, De illustraties waren evenmin 
geslaagd, 

HET .EERSTE BLAD 

Ter wille van de historische nauwkeurigheid moeten 
wij hier echter vermelden, dat het eerste miniatuur 
tijdschrift op de vlakke pers werd gedrukt. Dit 'was een 
uitgave in zakformaat van het in Londen verschijnende 
maandblad La France Libre. Op denzelfden dag, dat 
dit product van de pers kwam, in Növember 1941, ' 
ontvingen wij de eerste proeven van ons ' gravure
experiment. Op het laatste oogenblik hadden wij er een 
foto ingevoegd voor reproductie in sterk verkleind 
formaat, en deze en de miniatuurtekst wa,ren beide zoo 
scherp, dat wij onmiddellijk besloten in zee te gaan met 
een geillustreerd blad in Iilliput-formaat, dat, zoo noodig, 
in honderdduizenden exemplaren van de groote koper
diepdruk-persen kon komen, Als eerste onderwerp 
kozen wij een speciale uitgave van het Londensche Vrij 
Nederland. Sommige van onze lezer 0 zullen zich deze 
uitgave wellicht herinneren; want gedurende· Deêember 
1941 en Januari 1942 wierp de R.A,F. er exemplaren van 
boven Holland uit. . 

Het was voor alle betrokkenen een grootsch moment, 
toen wij de zekerheid verkregen, dat we voortaan de 
ideologische Nazi-verduistering konden doordringen 
met een compleet tijdschrift, dat door zijn specialen 
vorm onzen lezers tevens ' een zoo groot mogelijke 
veiligheid waarborgde. Gebrek aan plaatsruimte verbiedt 
ons te veel aandacht te schenken aan de persoonlijke 
noot, maar schrijver dezes he.rinnert zich ~nkele 
voorvallen, die misschien toch de moeite van het ver
melden waard zijn. Zoo werd b,v. waargenomen, hoe 
een van onze professorale medewerkers exemplaren van 
het nieuwe tijdschrift in een park rondstrooide .en ze 
toen weer opraapte, om, zooals hij zeide, "het genoegen 
te benaderen van de menschen in Holland, die de num
mers vonden." Een tweede collega nam proeven omtrent 
de verstopbaarheid van het blaadje door 100 nummers 
enkele dagen lang in zijn zakken en sokken te dragen, 
zonder dat iemand het merkte. 

Verder ontstond hevige argwaan in politie-kringen, 
toen ergens een stapel "WervelWinden" werd ontdekt, 

, 
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die opzettelijk zoodanig waren uitgestrooid , dat wij de 
uitwerking van het weer erop konden nagaan, 

Zood ra de technische kwestie was opgelost kwamen 
wij tot de verdere slotsom, dat het tijdschrift geheel 
het karakter moest hebben van een vrij orgaan met 
vrije meeningsuiting, zoo veel mogelijk gericht op de 
behoeften van bezet Nederland , voorzoover wij die 
konden aanvoelen. De . grofheden van propaganda 
zouden we overlaten aan hen, die Europa reeds met 
propaganda verstikten . Alleen op die manier kon de 
"wervelwind" zich een .natuurlijk én waardig bestaan 
verzekeren. 

[jit maakte de vorming van een verantwoordelijken 
Raad van Redactie noodig. De technische apparatuur 
was uiteraard in handen van de Britsche autoritieten, 
en de volgende stap bestond uit een onderhoud met 
den Heer A, Pelt, Hoofd van den Nederlandschen 
Regeerings Voorlichtingsdienst, die den Heer A, Den 
Doolaard en Professor M. Bokhorst aanwees om met 
de Britsche vertegenwoordigers samen te werken in 
het formuleeren van het redactioneele beleid, In 
Januari 1942 stelden de Heeren . Bokhorst en Den 
Doolaard een schema op, waarvolgens het tijdschrift 
zich inderdaad voor een zeer belangrijk gedeelte heeft 
ontwikkeld. 

In gevolge hun rapport werd in Februari 1.942 
een Raad van Redactie in het leven geroepen, en 
wij laten hieronder een beschrijving van den Heer Den 
Doolaard volgen over de werkwijze van den Raad: 

;,ln de Nederlandsche pers verschëen 'indertijd een 
bericht, waaruit bleek, dat er omtrent de "Wervelwind" 
een misverstand bestond. Wanneer ik hier zeg: Neder
landsclle pers, dan bedoel ik vanzelfsprekend de ollder
grondsche pers. Een Nederlandsch blad dan kenschetste 
dé "Wervelwind"· als: Het orgaan der Nederlandsehe. 
Regeering. Dit nu is gedeeltelijk een misverstand. Dat 
het ontstaan kon, spruit allereerst voort uit een verzuim 
aan deze zijde, dat wij hierbij aan willen vullen . 

"Het denkbeeld, waaruit de "Wervelwind" ontstond, 
werd geopperd van Britsche zijde. Daarbij werd uitge
gaan van de gedachte, dat ter voorlichting der bezette 
gebieden naast het gesproken woord kOl1)en moest het 
gedrukte woord: het woord, dat wel vliegt , maar niet 
vervliegt. Ter uitvoering van dit idee stelde de Britsche 
Regeering een apparaat ter beschikking, dat zoowel 
drukpersen als vliegtuigen omvatte. . Nu had deze 
Regeeringsinstantie, ter uitvoering van haar opzet, 
kunnen trachten een aantal Nederlanders geheel of 
gedeeltelijk in dienst te nemen; om Engelsche teksten i11 
het Nederlandsch te vertalen. 

Bij de "Wervelwind" ging men echter anders te 
werk. Het beslissende bij elke menschelijke onder
neming is de idee, die er achter zit. De "Wervelwind" 
nu werd geboren uit het denkbeeld der Vereenigde 
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Volkeren. • Geen der strijdende naties. moest in het 
tijdschrift een al te overheerschende plaats krijgen; 
allen immers, ook Nederland , droegen het hunne tot de 
overwinning bij. Daa.rnaast kon de "Wervelwind" slechts 
voldoening wekken bij een Nederlandsch lezerspubliek, 
wanneer het tijdschrift zich, zoowel wat uiterlijk als 
inhoud betreft, zoo goed mogelijk aanpaste bij den 
Nederlandsehen geest. Om deze denkbeelden in practijk 
te brengen werd een vrij omvangrijke Raad van Redactie 
gevormd, waaruit weer een klein werkcomité voortkwam. 
In beide lichamen namen in het begin zoowel Engelsehen 
als Nederlanders zitting; later, vanaf het oogenblik 
waarop de Vereenigde Staten een steeds belangrijker 
aandeel gingen nemen in de oorlogvoering op Europeesch 
terrein, 'werd de Raad uitgebreid met een vertegenwoor
digervan het Amerikaansche "Office of War Information" 
(Amerikaansch Oorlogs-Voorlichtingsbureau). 

" De groote en de kleine Redactieraad verhouden zich 
tot elkaar ongeveer als Eerste en Tweede Kamer. Hoe 
is namelijk de gang van zaken? 

"Eerst komt elke maand het werk-comité samen. ' 

dact ie bijeen, waarin ook leden van het Nederlandsche 
Kabinet zitting hebben. Prof. .Gerbrandy vooral ge
troostte zich ten behoeve van de " Wervelwind " 'Zeer veel 
moeite. In· dit "plenum" worden dan de voorstellen 
van het werk-comité besproken en eventueel aangevuld 
met nieuwe. 

" Vanzelfsprekend heeft de Nederlandsche Regeering 
van de door de "Wervelwind'" geboden gelegenheid 
gebruik gemaakt maatregelen zwart op wit ter kennis 
van de Nederlandsche bevolking te brengen. De inhoud 
dezer"Kantteekeningen bij enkele belangrijke Regeerings
maatregelen", gekenmerkt door het Nederlandsche 
wapen bovenaan, staat dan ook onder directe verant
woordelijkheid der Nederlandsche Regeering ; maar 
overigens is de "Wervelwind" het orgaan, noch der 
Britsehe, noch der Amerikaansehe, noch der . Neder
landsche Regeering. Het poogt te zijn een orgaan der 
Vereenigde Volkeren. Bijdragen worden nimmer van 
bovenaf ingezonden of opgedrongen, maar van redactie
wege worden voor elk nummer een of meer medewerkers 
uitgenoodigd .• 

"Wellicht heeft de oorspronkelijk maandelijksche 
aanwezigheid van een Ministerieel artikel voedsel 
gegeven aan de gedachte, dat de "Wervelwind " het 
orgaan der Nederlandsche Regeering zou zijn: deze 
artikelen wilden echter tegemoet komen aan den wensch 
herhaaldelijk vanuit bezet gebied geuit, om zooveel 
mogelijk te vernemen omtrent de werkzaamheid der 
Nederlandsche Regeering. 

"Tenslotte gelieve de lezer er rekening mee te houden, 
dat minstens de helft van het werk, dat aan de " Wervel
wind" • astzit, in krap gemeten vrijen tijd (voorzoover 
een oorlog die kent) verricht moet worden door menschen, 
die ook nog ander dagelijksch werk hebben. Dit niet 
ter verontschuldiging, maar Ier verklaring van de vele 
onvolkomendheden, waarvan de redacteuren zich maar 
al te zeer bewust zijn." 

Alvorens deze phase van de geschiedenis van de 
"Wervelwind" te beeindigen , zouden wij willen ver
meiden, dat allen, die bij het werk betrokken waren zich 
steeds gesteund en beloond voelden door de welwillende 
ontvangst van het tijdschrift in Nederland, waarover 

Het wordt voorgezeten door Prof. G. N. C1ark, Regius 
"professor in de moderne geschiedenis te Cambridge, 
een geleerde, die Nederland goed kent en zich als 
geschiedkundige bijzonder met Nederlandsche historie 
heeft. beziggehouden en die een jarenlange ervaring heeft 
als redacteur van verschillende tijdschriften. Verder heb
ben zitting: de Heer A. Pelt, die altijd met succes waakt, 
dat het echt Nederlandsche gezond verstalld niet in het 
gedrang komt; Prof. Bokhorst, die zich in het bijzonder 
bezig houdt met beschavingsgeschiedenis en den strijd 
der Kerken ; een officieel Engelsch vertegenwoordiger, 
wiens naam volgens Britsche usance niet genoemd mag 
worden, maar wiens intitialen onderaan dit artikel 
voorkomen, en die door zijn voortreffelijke smaak en 
vakkennis het tijdschrift een geheel eigen uiterlijk wi st 
te geven ; de Amerikaansche vertegenwoordigers : een 
Engelandvaarder, wiens naam en functie jammer genoeg 
voorloopig duister moeten blijven , maar die het tijd
schrift verrijkte door zijn ervaring in ondergrondsch 
werk: Mevrouw Oen Doolaard als eindredactrice, en . 
schrijver dezes, wiens bijzondere taak het is - behalve 

-het schrijven van artikelèn - zooveel mogelijk voor de 
taalkundige zuiverheid der vertalingen te zo·rgen. 

. WIJ langs verschillende wegen berichten ontvingen. 

" Op deze vergadering van het werk-comité brengt 
elk zijn plannen voor het volgende nummer naar voren , 
waaruit zich discussies ontspinnen omtrent de vraag, 
of deze al dan niet geschikt en belangwekkend zijn voor 
Nederland. Tijdens deze discussies ziet men een eigenaar
digen vorm van democratie in werking. Gestemd wordt 
er namelijk nimmer; wanneer de meeningen al te veel 
uiteenloopen spreekt de Voorzitter een Salomo's oordeel 
uit, dat altijd vernietigend is van kortheid en ontwapenend 
door humoristische formuleering. 

" Een week later komt de "voltallige Raad van Re-
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De Raad van Redactie is veel dank verschuldigd aan 
die Nederlandsche Ministe"s, die ons met goeden raad 
hebben bijgestaan, en vooral aan de Engelandvaarders, 
die ons critiek en waardeering kwamen brengen. 

Als een Engelschman, die het voorrecht heeft gehad 
de "Wervelwind " te dienen vanaf het beginstadium, 
zou ik gaarne mijn waardeering willen uitdrukken 
over de hartelijke wijze, waarop onze Nederlandsche 
en Amerikaansche collega 's met ons hebben sàmenge
werkt. Bij de uitvoering onzer taak, die dikwijls gepaard 
ging met moeilijkheden en altijd ingewikkeld was, 
ondervonden wij een onderling enthousiasme en .begrip, 
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dat zeer hoopgevend was voor de' toekomstige ver
houdingen van onze drie landen. Niemand zal er iets 
op tegen hebben, indien hier speciaal .genoemd worden 
diegenen, wier werk hen in zoo nauw contact met ons 
bracht, n.l. den Heer en Mevrouw Den Dooh'ard. 
Eerstgenoemde heeft een leeuwenaandeel gehad in het 
uitgeven van ons tijdschrift; weinigen weten echter. 
dat zonder laatstgenoemde, door haar beheersching van 
alle redactioneele bijzonderheden vanaf het eerste begin. 
de "Wervelwind" nauwelijks had kunnen voortbestaan. 

Last, maar zeker niet least, moeten wij diegenen 
herdenken, die alles op het spel hebben gezet, opdat 
"Vrijheid, Waarheid en Recht" in Europa zouden 
voortleven: de bemanningen van de R.A.F. en de 
Amerikaansche Luchtmacht, en de mannen en vrouwen 
in Nederland, die de "Wervelwind" verspreid hebben . 

De eerste phase van de "Wervelwind" is thans voorbij. 
Gedurende enkele jaren hebben 'vertegenwoordigers 
van drie landen samengewerkt als beheerders van een 
tijdschrift, dat het streven kristalliseerde van al diegenen , 
die bondgenooten waren in den oorlog tegen het fascisme. 
Wij zullen niet allen het voorrecht en genoegen hebben 
ook in de toekom'st onze huidige taak voort te kunnen 
zetten; maar laten wij hopen, dat de "Wervelwind" in 
zijn nieuwen vorm ook in de komende jaren de vriend
schap tusschen onze landen zal dienen. 

.T.H.MeM. 

De tijdschriften worden in een speciale bom gepakt, 
In den neus van. de bom is een e~plosieve lading 
aangebracht, die op een bepaalde hoogte ontploft, 

Nadat de bom in de lucht is ontploft vallen de blaad}es in een dichten regen op bezet gebied neer. 
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Verschijningsdata 

Op bijgaand verspreidingsschema kunt u zien wanneer de nummers verschenen.  
 
 
  Tijdschrift:   Admin.nr Verspreid van / tot: 
 
 1941 Voorloper:        
  Vrij Nederland (Londen) H  6  10/11-03-42 - 12/13-04-42 
 
 1942 De Wervelwind 
  nr  1 april    H 12  29/30-05-42 - 27/28/06/42 
  nr  2 mei   H 13  03/04-06-42 - 27/28-08-42 
  nr  3 juni   H 14  13/14-07-42 - 02/03-10-42 
  nr  4 juli   H 16  06/07-09-42 - 15/16-10-42 
  nr  5 augustus  H 18  06/07-09-42 - 20/21-12-42 
  nr  6 september  H 21  27/28-10-42 - 28/29-11-42 
  nr  7 october/nov.  H 23  11/12-01-43 - 05/06-03-43 
  Wervelwind extra bulletin H 25  28/29-11/42 - 29/30-11/42 
 
 1943  nr  8 dec.42/jan.43  H  1  05/06-03-43 - 26/27-04-43 
  nr  9 febr./maart  H  3  03/04-04-43 - 08/09-04-43 
  nr 10  april   H  4  04/05-05-43 - 13/14-07-43 
  nr 11 mei   H  8   21/22-06-43 - 13/14-07-43 
  nr 12 juni/juli   H 15  27/28-09-43 - 03/04-11-43 
  nr 13 augustus  H 17  19/20-09-43 - 05/06-11-43 
  nr 14 september  H 20  27/28-09-43 - 28-2/1-3-44 
  nr 15 october   H 24   22/23-11-43 - 21/22-05-44 
  nr 16 november  H 29   29/30-12-43 - 26/27-03-44 
  nr 17 december  H 32    Niet verspreid !  
 
 1944  nr 18 januari   H  2   Niet verspreid ! 
  nr 19 februari   H  3  14/25-04-44 
  nr 20 maart   H  4  03/04-05-44 
  nr 21 april/mei  H  6    Niet verspreid ! 
  nr 22 juni/juli   H  7  09/10-08-44 - 13/14-08-44 
  nr 23 augustus  H  8   Niet verspreid ! 
 
In het bevrijde gebied beneden de grote rivieren werd in december 1944 nog uitgegeven (op 
tijdschrift-formaat) en verkrijgbaar via de boekhandel: 
  nr 24 december  geen. 

 

Het is mij nog steeds een raadsel waarom in een tijd van papierschaarste in de eerste jaren na de 
oorlog niemand op het idee kwam om deze kleine maat voorlopig voor de tijdschriften, die in vele 
soorten en kwaliteiten uitkwamen, te gebruiken, tot betere tijden. Maar ja, misschien viel anders de 
titel niet voldoende op. 

Voor de informatie heb ik gebruik gemaakt van het boek van Leonard de Vries en Jan de Groot, "Een 
fascinerende selectie uit de oorlogsjaren 1940/1945". 
          Hans van Zon. 
 




