
GERUCHTEN

Ik ga er meteen naar toe en vraag: 'Heeft Italië aan Duitsland de oorlog ver-
klaard? Is dateen radiobericht?'

'Ja! - neen, geen radiobericht, ik heb het van een soldaat gehoord.'
Ja,ja!'l

Slechts weinigen waren er in wie zulk een behoefte tot critische verificatie
leefde. Wat de emoties raakte, werd geloofd - de tot pessimisme stemmende
geruchten niet minder snel dan de tegengestelde:

'Engelsen zijn te Rotterdam aangekomen! Vijfduizend zijn er op de Cool-
singel! Het wordt tegengesproken. Het zijn geen Engelsen maar Canadezen
en het zijn er geen vijfduizend, maar tienduizend!! Nu ja, of het nu Engelsen
zijn of Canadezen, dat doet er niet toe! Het is in ieder geval hulp !"

Dat de commandant van de Duitse luchtlandingstroepen in Den Haag met
zijn vliegtuig neergestort was, werd in alle grote steden van het westen
rondverteld; zijn paard, een witte schimmel (reminiscentie aan Sinterklaas ?),
had er ook het leven bij ingeschoten - dat was een opwekkend detail." Maar
de sinistere geruchten overwogen toch verre; van meet af aan was de angst
sterker dan de hoop. 'Je wist tenslotte niet meer', aldus een officier van een
der Leidse depotbataljons,

'wat je moest geloven. Zo werd er verteld, dat de handtassen van alle vrouwen
gecontroleerd moesten worden omdat daarin soms handgranaten vervoerd
werden. Dan kwam er een bericht van de garnizoenscommandant dat uitgekeken
moest worden naar een patrouille Duitse soldaten in Nederlandse uniformen
doch zonder beenwindsels, die vrouwen en kinderen voor zich uit dreven. En
voorts was daar het volgende merkwaardige voorval: terwijl wij zelf drie
observatieposten bezet hielden op de gasfabriek, vanwaar we de gehele omgeving
konden waarnemen, en terwijl zich totaal niets verdachts had voorgedaan in het
omliggende terrein, komt er op 13 mei een bevel van de overste (garnizoens-
commandant), alarm te maken, aangezien hij bericht had ontvangen dat er
parachutisten achter de gasfabriek geland zouden zijn. Ik zeg: 'Maar overste, ik
heb toch geen zand in mijn ogen!' Maar er was geep praten tegen' -

er wèrd gealarmeerd."
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