TEXT!

EL VO R D ER I N G

over de opbrengst zo ontevreden waren dat in Oegstgeest een nainvorderingsactie werd gehouden. 'Iets inleveren', noteerde een inwoonster in haar dagboek,
'valt bijna niet te vermijden. Bij voorkeur verzinnen de mensen een smoesje om
die toegevendheid goed te praten. In feite zijn ze doodgewoon bang niet te
gehoorzamen. Engeland heeft ons voor dergelijke gevallen wel raad gegeven "
maar zij kennen de praktijken van de heren niet zoals wij. Morgen begint de
diefstal en overmorgen komen ze huis aan huis de bewijzen van inlevering
inspecteren. Heb je er geen? Wat ze dan doen heb je maar af te wachten ... Met
het [af]schuiven van een paar spullen kan je voorkomen dat ze de boel bij je
ondersteboven komen gooien en daarbij tienmaal zoveel wegjatten. In terreur
ligt immers hun kracht."

Het is mogelijk dat bij de inleveringsactie in de laatste dagen van
oktober en de eerste van november '44 toch niet het totaalcijfer van
200000 werd gehaald, althans: in Purmerend werd eind november precies
zulk een inleveringsactie gehouden, waarbij nu ook om rijlaarzen werd
gevraagd. Een deel van de inwoners leverde niets in; dat kwam hun op
huiszoeking te staan door de Ordnungspolizei.
Vermeld zij tenslotte dat wie voor een waarde van h2,50 had ingeleverd, door zijn gemeente van inwoning niets kreeg uitbetaald. De
gemeentebesturen kregen namelijk geen verlof van de bezetter om tot
die uitbetalingen over te gaan en misschien moet ook dat feit gezien
worden als een aanwijzing dat de Wehrmacht en de bezetter niet tevreden
waren over het resultaat van de gehele actie. Wij houden het met name
voor waarschijnlijk dat over het algemeen door arme gezinnen niets is
ingeleverd: zîj konden geen enkel kledingstuk en geen enkele wollen
deken missen en men had in die gezinnen geen angst dat de Duitsers bij
huiszoeking iets van waarde zouden vinden.

*
Afgezien van diegenen die door de inundaties van huis en hof werden

1 Radio Oranje had steun verleend aan de contra-actie der illegaliteit.
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