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oostelijke richting zouden verdwijnen ... Nog waarschijnlijker ... dat de Amster-
dammers, eenmaal in Drente aangekomen, door de Duitsers als schansgravers
zouden worden misbruikt ... De heer Voûte is fout en de oproep waar allereerst
zijn naam onder staat, is ook fout. De Amsterdammers zullen waarachtig wel
wijzer zijn dan zich in voedselvraagstukken te laten leiden door de verachtelijke
profiteur van de Februaristaking."

De Brauw was het met deze argumentatie geheel eens", betreurde het
dat hij de opinie van de Contact-Commissie niet tijdig had gekend en
gaf op de zzste het verzoek van de commissie door om voortaan vóór
het uitspreken van een radio-advies overleg met haar te plegen; hij deed
ook weten dat 'voedselautoriteiten, beter bekend met ware toedracht dan
Radio Oranje', den Doolaards betoog 'op zijn minst ontactvol' hadden
geacht.'

Voûte had gehoopt dat hij ca. vijfduizend Amsterdamse vrijwilligers
bijeen zou krijgen - het werden er de helft: ca. vijf-en-twintighonderd,
en bij hen voegden zich ca. tweehonderd Rotterdammers en ca. zeventig
Hagenaars. Hoeveel aardappelen zij gerooid hebben, is ons niet bekend
(er werd een extra opbrengst verwacht van 15000 ton) - vaststaat dat alle
rooiers naar en via Amsterdam konden terugkeren, aangevuld met ca.
vijfhonderd onderduikers, en dat de Kriegsmarine zich bij de aardappel-
transporten over het Ijsselmeer onthield van het vorderen van schepen.
Trouwens, op 10 november werd in een bijeenkomst van Duitse auto-
riteiten de afspraak gemaakt dat een groot aantal gevorderde binnensche-
pen weer aan de Nederlandse autoriteiten zou worden afgestaan, maar
omtrent die afspraak werden die laatsten pas begin december ingelicht

, 'Voor Damme, Goedkoop en Stikker is', schreef Hirschfeld op 19 oktober in zijn
dagboek, 'deze zaak welonaangenaam. Het optreden van Londen tegen de heer Voûte
maakt een weinig verheffende indruk.' Was deze dan ten onrechte een 'verachtelijke
profiteur van de Februaristaking' genoemd? Bepaald niet. Wij achten het bevreemdend
dat Hirschfeld er niet op heeft aangedrongen dat de aardappelrooi-actie onder de
auspiciën van Louwes zou worden uitgevoerd. Duidelijk is ons inziens dat hij heeft
onderschat, hoeveel weerstanden er onder de bevolking bestonden tegen figuren als
Voûte en Müller. 2 Op 28 oktober seinde hij aan Bl: 'Ik acht hem weinig eervol,
wien het er om gaat, de buik gevuld te houden en daartoe gevolg geeft aan een door
de Duitsers gesuggereerde oproep als die van Voûte ... De Leidse burgemeester van
der Werff, die liever zijn linkerarm liet opeten, moet zich in zijn graf hebben
omgedraaid. Het is de bedoeling van de vijand om de grote steden te ontmannen en
hij tracht dat op deze manier door te zetten.' (Vollgraff: 'Overzicht telegrammen', p.
86-87). 3 Telegram, 22 okt. 1944, van R. de Brauw aan BI (Londen) (AOK, map
'Voedseltoestand bezet gebied,' sept. 1944-mei 1945).
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