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Sensatie 1944, in oud papier! 

 
door Rudi Dolfin 

 
Als je oude verslagen, dagboeken e.d. doorbladert, wordt het al snel duidelijk dat de 

bezettingsperiode zich voor de gemiddelde Nederlander kenmerkte door de voortgang van 

het “gewone” leven. Een tikje schraler dan daarvoor en soms afgewisseld met momenten 

van spanning. Vroeg naar bed, met z’n allen lezen of een spelletje spelen onder een peertje  

als -er - stroom – was.  Het leven werd aan de hand van het bonnenboekje langzaam maar 

zeker armoediger. Avondklok werd afgewisseld door luchtalarm. Af en toe was er een 

razzia en soms een gevreesde “klop op de deur”. Er bestond een enorme nieuwshonger die 

door de gelijkgeschakelde pers ,waar alleen door de vijand geredigeerd nieuws te lezen 

viel, niet gestild kon worden. Reikhalzend werd door de ”goede” Nederlanders uitgekeken 

naar illegale blaadjes. Of met grote moeite door de Mexicaanse hond heen geluisterd naar 

het Geallieerde nieuws dat ook af en toe uit de lucht kwam dwarrelen. Dit nieuws kon zich 

op een groeiende populariteit verheugen; nieuwsvoer, maar gevaarlijk!  

Uit de gelijkgeschakelde berichtgeving was op te maken dat de gegeven voorstelling van 

zaken“soms”even anders lag dan dat de platte tekst voorgaf. Slimme lezers lazen dat tussen 

de regels door. 

 

1944 in bezet Nederland kwamen de verhoudingen tussen bezetter en bewoners scherper te 

liggen. Aanslagen, liquidaties én het aantal doodvonnissen namen toe. Van links tot rechts 

wachtte men in spanning op het Tweede Front. Er ging bijna geen dag meer voorbij zonder 

dat het luchtalarm klonk. Langs het voornamelijk provinciale wegennet had men om de 

dertig meter mangaten gegraven om dekking te zoeken bij luchtaanvallen. De voorlopers 

van de Invasie kondigden zich aan. 
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De maand juni bracht de sensatie waar zo lang op gewacht was INVASIE!! Op de landing 

in Normandië volgde na een maand zware gevechten een uitbraak van de Geallieerde legers 

en daarna een opmars naar het noorden en oosten van Frankrijk. De gelijkgeschakelde per 

stond er bol van. Op de 20e van de maand juli kopten de kranten een ander soort 

sensationeel nieuws. Bij het plaatsje Rastenburg ( tegenwoordig in Polen) was een aanslag 

gepleegd op “Der Grosster Feldherr aller Zeiten”(Grofaz). Officieren onder de bezielende 

leiding van kolonel graf Claus von Stauffenberg hadden, naar al snel bleek vergeefs, een 

aanslag gepleegd op Hitler. De dood van de dictator zou het sein voor een staatsgreep 

moeten zijn. De aanslag mislukte jammerlijk. De samenzweerders probeerden ondanks de 

mislukking de staatsgreep door te zetten. Dit werd door het ingrijpen van regime getrouwe 

officieren en de in Berlijn aanwezige minister van propaganda Göbbels voorkomen.1)  

Hitler nam gruwelijk wraak en tot aan de laatste stuiptrekkingen van het Derde Rijk werd 

er jacht gemaakt op echte en vermeende samenzweerders. Een direct gevolg van deze 

(laatste) aanslag was dat het nazi regime nog compromislozer werd dan dat het al was. 

 

 

 

In “Volk en Vaderland” het NSB weekblad dankte NSB leider Anton Mussert de 

Almachtige      (“de Voorzienigheid “!)voor het behoud van de zo vereerde Führer aller 

Germanen. De gemiddelde Nederlander betreurde het dat de zo succesvolle Invasie niet 

bekroond werd door de dood van alom gehate dictator waarna, zo redeneerde men, de rest 

van het nazi rijk samen met haar supporters wel ten onder zou gaan. In de rest van de 

gelijkgeschakelde pers blaatte men elkaar zoals gewoonlijk na en was de berichtgeving niet 

wezenlijk anders dan in het nationaal-socialistische “nieuws”. 
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 Het mislukken van de aanslag werd niet alleen in nazi kringen toegejuicht, maar ook in het 

Geallieerde kamp haalde men ,vreemd genoeg, opgelucht adem zo blijkt uit recentelijk 

gedeclassificeerd Brits materiaal 2). De Britse geheime dienst had namelijk het plan 

opgevat Hitler uit de weg te ruimen. Dit bleek een niet alleen een complexe ,maar ook 

zinloze operatie zo concludeerde men bijtijds. De Britten kwamen tot het inzicht dat de van 

zichzelf overtuigde amateur strateeg(“Grofaz”)meer schade aanrichtte én dus te verkiezen 

viel boven een echte stafofficier. Duitse generaals en maarschalken met verstand van zaken 

én met kwaliteit waren uit voorraad leverbaar. 

 

 
 

 

Ondertussen bleven sensationele berichten Nederland bereiken. In augustus werd Parijs 

bevrijd de Geallieerde legers stroomden schijnbaar onstuitbaar op naar Brussel. Begin 

september gonsde het nieuws:“Geallieerde legers zouden de Nederlandse grens 

overschreden hebben”, Den Haag zou al bevrijd zijn! Kortom de langverwachte Bevrijding 

was daar.  

Het satirische foute blad “De Gil” onder redactie van Willy van der Heide (1915 – 1985) 

pseudoniem o.a.Willem W.Waterman van introduceerde het begrip “Dolle(n) Dinsdag”.  

Van der Heide (opportunist, schrijver, provocateur, dwarsligger, fascist, drinkebroer en 

schrijver van de naoorlogse succes serie “Bob Evers” en vele porno verhalen) maakte op 

satirische wijze Nederlanders belachelijk die gehoopt hadden dat de Bevrijding gearriveerd 

was. Vluchtende NSB’ers ontkwamen ook niet aan zijn snijdende spot. Afgeladen reden 

treinwagons oostwaarts om aan de Geallieerde troepen en de wraak van landgenoten te 

ontkomen. Hieronder bevonden zich NSB’ers van het slag met-de-grote mond. Die echter 

bij het eerste gerucht van onraad de benen namen. Dit leverde het onvergetelijke van der 
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Heide woord labbekak op 3). Een aanvulling op de Nederlandse taal, dat moeten wij 

Willem W. nageven. 

Weer verrasten de Amerikanen en Britten ons en voerden bij Nijmegen en Arnhem een 

enorme luchtlandingsoperatie uit. Kwam die bevrijding dan toch?  Helaas stokte de opmars 

de rek was eruit, verbindingslijnen te lang. Nederland werd frontgebied en de oorlog 

duurde geen sensationele maand meer, maar nog negen lange maanden. 

 

Ik wil dit overzicht afsluiten met een vraag. In november 1944 verscheen het satirisch 

illegale blad METRO op de illegale markt. Zoals de Gil moeilijk te duiden was voor velen, 

gold dit ook voor METRO. Dit blad probeerde opzettelijk de bezetter in verwarring te 

brengen door vergelijkbare soms bizarre humor en tekeningen. Illegale bladen zoals Het 

Parool en Vrij Nederland twijfelden openlijk aan de status van het blad.  

In het eerste zogenaamde daglichtnummer (1
e
 jaargang no:7  een uitgave van 10-5-1945) 

staan op pagina 7 in het exemplaar dat zich in mijn collectie bevindt twee reclame 

afbeeldingen van “Kabouter” jenever en ’s lands grootste grutter Albert Heijn. Dit in 

tegenstelling tot de afbeelding van dit nummer (1
e
 jaargang no: 7 pagina 7) van de integrale 

herdruk van METRO  uitgegeven door uitgeverij Panda in 1994.   

Kan een van onze lezers zijn/ haar “licht hierover doen schijnen” en opheldering 

verschaffen. Zijn er meer drukken van dit nummer zijn verschenen. Betreft dit misschien 

een lokale uitgave? Heeft de commercie al op 10 mei 1945 toegeslagen? Wie weet het? 

 

 
 

 illustraties collectie Rudi Dolfin  
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1) Het Wachtbataljon “Berlin” o.l.v. de majoor Remer greep op aandringen van propaganda 

minister Göbbels in en verijdelde dat de staatsgreep toch nog kon slagen. Remer werd voor 

zijn ingrijpen door Hitler bevorderd tot generaal en begiftigd met het ridderkruis van het 

ijzeren kruis. Na de oorlog bleef Remer ,tot op hoge leeftijd, het onaangename kopstuk bij 

allerlei spreekbeurten en bijeenkomsten die extreem rechtse clubjes organiseerde en 

verdedigde zijn ingrijpen: vóór Duitsland . 

 

2) Deze operatie met de codenaam “Foxley” is in boekvorm verschenen in een uitgave van 

de Engelse National Archives in Kew Gardens, Londen. Ook is het operatie plan voor tv 

verfilmd en is op een dvd van de BBC verkrijgbaar: één aanrader! 

 

3) De Grote van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal.13
e
 herz. Uitgave.  

Zie ook “De Gil” no: 10 , juli 1944. Het begrip labbekak wordt hierin uitgebreid verklaard. 

“De Gil” was een uitgave van het Rijkscommissariaat voor Bezet Nederland en maakte 

deel uit van de zogenaamde Zwarte Propaganda.  Samen met het radioprogramma “Gil-

Clib” trachtte men verwarring onder de (Nederlandse) luisteraars te wekken. De “Gil-

Club”draaide o.m. de laatste Amerikaanse Jazz. 

Wie meer wil weten over Willy van der Heide mag ik verwijzen naar het internet. Google 

de naam Willy van der Heide en een schat aan info ligt aan uw voeten. 

                                                        - - - - - - - - - - 

 

                                  

 


