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antifascistische Duitsers in aan: vluchtelingen uit de vooroorlogse jaren,
hier en daar ook Duitse militairen die gedeserteerd waren en sommige
illegale groepen aan wapens en inlichtingen konden helpen (dat deed zich
vooral in de laatste fase van de oorlog voor);' en tenslotte willen wij ver-
melden dat, althans volgens een uitlating van Rauter uit februari 19442, tot
op dat moment van de gefusilleerde illegale werkers 6% van Nederlands-
Indonesische afkomst geweest was. Rauter schatte dat van alle ingezetenen
bijna 1,5% van die gemengde afkomst was" - ook de groep der Indische
Nederlanders zou dus in het illegalewerk belangrijk 'oververtegenwoordigd'
geweest zijn.

*

Gelijk eerder betoogd, gaan wij er (met gepaste reserve) van uit dat er in de
periode zomer '40-zomer '44, laat ons zeggen: vijf-en-twintigduizend ille-
gale werkers zijn geweest. Wij willen het niet bij die constatering laten.
Om te beginnen herinneren wij .er aan dat, volgens onze begripsbepalingen,
illegaal werk niet alleen door 'illegale werkers' bedreven is: óók door enkele
duizenden 'individuele' saboteurs, óók door de leden van misschienhonderd-,

sigarettenblikje bewaard. Hij had het verstopt in een emmer met eikels. Toen de
Landwachters de schuur doorzochten, gooiden zij de eikels over de vloer, maar -
het blikje was er niet, het zat allang in de broekzak van het zoontje.'(Th. A. Boeree:
Kroniek van Ede gedurende de bezettingstijd (1947), p. 260).

1 Injanuari '44 werd, gelijk reeds in hoofdstuk 7 vermeld, door de communistische
Duitse vluchteling H. Meyer-Ricard de Hollandgruppe Freies Deutschland opgericht
die een eigen gestencild blad uitgaf; Meyer-Ricard werkte nauw samen met een
tweede Duitse emigrant, Ulrich Rehorst, die zich, na gemobiliseerd te zijn, begin
september' 44 bij de OD aansloot en nadien enkele tientallen Duitse militairen tot
desertie wist te bewegen (Rehorst werd begin '45 gearresteerd en doodgeschoten).
De LO kwam eind' 42 in contact met een Duitse soldaat, Karl Ernst Eikens, een
katholiekejournalist die in samenwerking met Izaak van der Horst en dr. R.J. Dam,
een illegaal blad samenstelde, Das freie Wort, waarvan het eerste nummer omstreeks
mei '43 in 10000 exemplaren gedrukt werd. Eikens die gedeserteerd was, trachtte
een deel van de oplaag Duitsland binnen te smokkelen; hij werd daarbij gegrepen
en ook hij werd gefusilleerd. 2 'Vortrag des GK Rauter' (16 febr. 1944), p. 5 (Doc
1-1380, b-I4). S Volgens Rauter bestond ook 6% van de Oostfront- en 'Oost-
land' -vrijwilligers uit personen van Nederland-Indonesische afkomst; dezen werden
veelal, als zij er uitgesproken 'Indonesisch' uitzagen, niet aangenomen.
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