
'HET PAROOL'

genoegen heeft genomen.'! Van Norden en hij werden resp. in maart en in
juni '43 vrijgelaten, zulks tot stomme verbazing van diegenen die van hun
rol in de redactie van Het Parool afwisten.

Die redactie was na de crisis van oktober' 42 geheel alleen voortgezet door
mr. de Groot. 'Hij deinsde', schreef Lydia Winkel, 'voor geen karwei terug,
hoe gevaarlijk het ook mocht zijn. Hij redigeerde de berichten, schreef
artikelen, voerde besprekingen met drukkers en verspreiders, reed met kar en
paard om papier te halen, corrigeerde drukproeven, verpakte en vervoerde
per bakfiets vele duizenden kranten en hield vrijwel alleen Het Parool
;staande.'2 Spoedig kreeg hij evenwel hulp. Frans Goedhart had, voor hij
gevangengenomen werd, al eens gesuggereerd dat men mr. dr. G. J. van
Heuven Goedhart, oud-hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad, in de
redactie van Het Parool zou opnemen; met deze had Goedhart in de tijd
waarin hij met de geheime agent Aart Alblas samenwerkte, al veel contact
gehad (van Heuven Goedhart was een goede bekende van Alblas' 'mentor'
Siegfried Vaz Dias) en na Goedharts uitschakeling had van Heuven Goedhart
al enkele artikelen voor Het Parool geschreven. Mr. de Groot deed een beroep
op hem. Van Heuven Goedhart aanvaardde het onmiddellijk en in zijn
persoon (wij komen in een volgend deel op hem terug) werd de redactie
niet alleen versterkt met een ervaren journalist maar ook met een man die
zelf en via de ontslagen commissaris van de provincie Utrecht, jhr, mr. dr.
L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal, een groot aantal relaties meebracht.
Het Parool werd onmiddellijk rijker van inhoud; het kwam ook de inzinking
in de oplage spoedig te boven. Vanmaart' 43 afkreeg het blad bovendien een
belangrijke helper in het kamp van de vijand. Een maand of zes tevoren was
daar namelijk de neergang begonnen van Arie Meijer-Schwencke die vooral
in '40 bij de gelijkschakeling van de N ederlandse pers zulk een belangrijke
rol gespeeld had en er nadien door middel van intriges en omkoperijen in
geslaagd was, een omvangrijk commercieel imperium op te bouwen. Wij
komen op 's mans onfrisse praktijken in een volgend hoofdstuk nog terug;
hier willen wij slechts opmerken dat zij in de loop van '42 tot een groot
schandaal leidden. Begin '43 had Meijer-Schwencke besloten, zich in
Gorssel terug te trekken toen hij, daags na diens vrijlating, van Norden
ontmoette; drs. J. Meijer, een jongere broer van Meijer-Schwencke, zat
toen nog vast. In Noord-Afrika waren de Duitsers op dat moment in
'Tunesië samengedrongen, aan het Oostelijk front was hun Zesde Leger bij
Stalingrad verloren gegaan - het was duidelijk, dat Duitslands nederlaag

1 Getuige J. Meijer, Enq., dl. VII c, p. 284. 2 L. E. Winkel: De ondergrondse pers
1940-1945, p. 231.
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