
DE DUITSE V-ACTIE

dat wettelijk verboden was, in dit bijzondere geval toe te staan; Frederiks
had geweigerd, Schmidt had toen aan de NSB en de NSDAP alsmede aan
de bij de actie ingeschakelde firma Remaco instructie gegeven, 'selbst in
geeigneter Farm das wilde Plokatieren durchzuführen und zwar in derselben
Farm wie wir es in der Kampfzeit gemacht haben." Voorhoeve, hoofd van de
propaganda-afdeling van het Hoofdkwartier der NSB, zeer ingenomen met
deze actie waaraan, naar hem was meegedeeld, de NSNAP niet mocht deel-
nemen, repte in de eerste aanwijzingen die van hem uitgingen, niet in het
'wilde Plakatieren', maar deelde wel mee dat een ieder die de spandoeken,
landkaarten of aanplakbiljetten trachtte te beschadigen, 'een duchtig pak
slaag' moest krijgen." Met dit alles was het hek van de dam. Zo constateerde
een bezoeker van Almelo (men kan er een willekeurige andere stadsnaam
voor lezen), dat

'de hele stad op een onbeschrijfelijke manier toegetakeld (was) ... De straten
zagen er uit alsof er een horde zatgevoerde waanzinnigen feest had gevierd.
Niets was ontzien: overal was de kwast met menie gehanteerd. Niet alleen op het
asfalt en de trottoirtegels, maar ook op winkelruiten, gevels, zonneschermen,
hekken, uithangborden, luiken en lantaarnpalen. Verschillende uithangborden
en zonneschermen waren volkomen bedorven. Waar geen plaats gevonden kon
worden voor behoorlijke vegen en halen met menie en teer, waren de kozijnen
en ramen beplakt met duizenden papiertjes met zwarte, witte en oranje V's."

Overal in het land werden de partijgebouwen van de Nederlandse Unie
en van Nationaal Front beklad. InDen Haag werd Arnold Meyer die zich
tegen het volplakken van de gevel van zijn hoofdkwartier wilde verzetten,
door een inspecteur van politie, een NSB' er, met de gummistok afgeranseld.
In Utrecht wekte het bekladden van het aartsbisschoppelijk paleis aan
de Maliebaan zoveel ergernis dat Mussert er bij het gemeentebestuur op
aandrong, de aangebrachte leuzen te verwijderen. Nadien gaf Voorhoeve
instructie, het bekladden van particuliere huizen na te laten, 'behoudens zeer
bijzondere gevallen.l" Inmiddels waren in Breda, en het zal elders ook wel
gebeurd zijn, door leden van de NSNAP (die toch aan de actie deelnam)
hele woningen

'gewoon met verf overgoten, in letterlijke zin. Door brievenbussen en tegen

1Telexbericht, 18 juli 1941, van deHA VIIP aan deBeauftraçten (RK: telexberichten,
179816). 2 Rondschrijven, 18 juli 1941, aan allekring- en groepsleidersvan NSB,
WA, SS en ]eugdstorm (NSB, 277). 3 Dagboekfragmenten 1940-1945, p. 119.
4 Rondschrijven, 24 juli 1941, van Voorhoeve aan alle kring- en groepsleidersvan
NSB, WA, SS en jeugdstorm (NSB 200).
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