
ANDER ILLEGAAL WERK

doordat de bezetter grote hoeveelheden oud papier enlompen naar Duitsland
liet uitvoeren, zo groot dat het rijksbureau voor papier in de zomer van' 43
bepaalde dat nu ook voor de allerkleinste drukwerk-orders een officiële
vergunning afgegeven moest worden, de productie van krantenpapier bij de
n.v. van Gelder & Zonen te Velsen werd kort nadien stopgezet (er werd
toen een kleine hoeveelheid krantenpapier ingevoerd). Vóór de bezetting
werd in ons land ca. 30000 ton papier per maand gebruikt maar in '42
leverden de eigen productie samen met de invoer (een deel daarvan was
bestemd voor het in bewerking nemen van Duitse drukwerkorders, vooral
aan boeken en brochures) slechts 13 000 ton per maand op, in '43 9000 ton
en in '44 5 500 ton. De dagbladen krompen tot twee pagina's per dag in,
enveloppen waren vrijwelnergens meer te koop, uitgevers moesten, toen
zich eenmaal de grote schaarste ging aftekenen, als regel 'fout' zijn wilden
zij voor hun boeken nog een papiercontingent toegewezen krijgen - en in
die situatie dienden de organisaties die illegale bladen deden verschijnen, daar
toch maand na maand het nodige papier voor te vinden. Voor de 450 000
exemplaren die volgens de eerder weergegeven schatting in december '43
in circulatie kwamen (alleen de 'grote' illegale opiniebladen!) was ca. 7 ton
papier nodig. Maar dat papier werd gevonden, telkens weer. Van de zomer
van '43 af verleende een ambtenaar van het rijksbureau voor papier daar
medewerking bij door officiële vergunningen af te geven op gefingeerde
aanvragen - het rijksbureau heeft op deze wijze, vermoedelijk van '43 af,
de illegale pers in totaal aan 700 ton papier geholpen (een deel daarvan was
voor illegale oproepen en brochures bestemd) en de n.v. van Gelder &

op te sporen; andere mededelingen van Meyer-Schwencke droegen er toe bij dat
Nederlandse advocaten een groot deel van het door de arrestanten verrichte illegale
werk z.g. met de bemoeienissen van een provocateur in verband konden brengen-
het Obergericht velde toen naar verhouding lichte vonnissen. Het was pas na deze
arrestatie-zaak dat van Narden aan Meyer-Schwencke meedeelde dat deze bij het
werk van de Parool-groep ingeschakeld was.
In de loop van '44 maakte Meyer-Schwencke een fout: toen Helmuth Schmidt

hem op zekere dag om een exemplaar van Het Parool vroeg, bracht hij dat reeds de
volgende dag mee. Schmidt concludeerde daaruit dat Meyer-Schwencke met Het
Parool in contact stond en bereidde een ingreep voor om de gehele redactie 'op te
rollen'. Eind augustus' 44 werd Schmidt evenwel naar Duitlsand geroepen en toen
hij in september zijn werk in Nederland hervatte, waren de omstandigheden zo
verward dat hij (hij was nu trouwens in een andere sector werkzaam) niet meer aan
de actie tegen Het Parool toekwam. Het lijdt geen twijfel dat Meyer-Schwencke
door zijn mededelingen enkele tientallen illegale werkers het leven gered heeft, niet
alleen uit de kring van Het Parool maar ook van De Vrije Kunstenaar. Hij heeft
tenslotte in de hongerwinter veel belangrijke Duitse stukken en kaarten doen toe-
komen aan de inlichtingen-afdeling van de Binnenlandse Strijdkrachten.


