
DEEL lOB

, Wie schrijft blijft en De Jongs werk zal blijven, welke deelaanvullingen en
kritische beschouwingen er nog zullen volgen. Het laatste deel heeft
betrekking op het laatste oorlogsjaar: de gruwelijkste ontberingen en
tenslotte de onvergelijkelijke vreugde van de bevrijding voor het grootste
deel van het Nederlandse volk.

De Jong was er gisteravond om enige toelichting te geven op zijn werk.
Daar zouden enige tv-programma's mee te vullen zijn, maar hij moest zich
nu beperken tot een paar antwoorden op vragen van Jaap van Meekren over
bijvoorbeeld executies van gevangen verzetsstrijders, die tot de laatste dag
van de oorlog zijn doorgegaan. "Opdracht van het RSHA (Reichssicherheits-
hauptamt te Berlijn) dat onder bevel stond van de Reichsfûhrer-ss Heinrich
Himmler", aldus De Jong. Die laatste dagen voor de bevrijding van het
oosten en het noorden van het land zijn er in Zwolle, Zutphen, Deventer,
Groningen, Assen, Ede en Apeldoorn nog I 07 verzetsstrijders doodge-
schoten in opdracht van de so.

Over de laatste dagen in het Duitse concentratiekamp Dachau en de
moordlust van de vijand sprak Van Meekren met mr. Floris Bakels, auteur
van het boek Nacht und Nebel. In sobere en bijna onderkoelde bewoordin-
gen riep hij beelden op, die het menselijke bevattingsvermogen te boven
blijven gaan.

Een wezenlijk deel van de Televizierbijdrage ging over de weken voor
de bevrijding van westelijk Nederland, waar hongersnood heerste. De
vijand dreigde alle gebrekkige voedseltoevoer af te snijden, de havens en
industrie totaal te verwoesten en dit deel van het land geheelonder water te
zetten, indien de geallieerde troepen zouden opmarcheren van de IJ ssel naar
het westen. De vertrouwensmannen in het bezette gebied van de Neder-
landse regering besloten daarop in overleg te treden met de Duitse
rijkscommissaris Seyss-Inquart. Hij was bereid een koerier van het verzet
naar Londen te laten gaan om de Nederlandse regering ervan te overtuigen,
dat in tegenstelling tot de geallieerde eis van onvoorwaardelijke overgave
een soort wapenstilstand moest worden gesloten en voedseldroppings
mogelijk zouden worden gemaakt.

De stap van de vertrouwensmannen leidde tot diepe tegenstellingen
binnen het verzet, waarvan delen elke onderhandeling met de Duitsers
afwezen. Er werd zelfs van verraad gesproken. Dr. Willem Drees, een van
die vertrouwensmannen, zei gisteravond dat het hier ging om een een vraag
aan de Nederlandse regering. Hij meende, dat hiermee in de omstandighe-
den redelijk was gehandeld ter voorkoming van de ramp van totale
vernietiging. De Nederlandse regering slaagde erin de geallieerden voor dit
standpunt te winnen. Achterafbleek, dat deze operatie bijna samenviel met
de capitulatie van het Duitse leger in het noordwesten, waartoe ook de
Duitsers in Nederland behoorden.

Prins Bernhard was toen commandant van de Binnenlandse Strijdkrach-
ten. Hij liet in Televizier zijn ongenoegen blijken over de Britse generaal


