
TWEE BESLISSENDE MAANDEN

Artsen die lid van de NSB waren of werden, zagen him praktijk verlopen.
Veelvuldig werden voorts des avonds of des nachts bij NSB'ers de ruiten
ingegooid. 'We werden vóór 10 mei gehaat als de pest', schreef er een in
november' 40, 'nu worden we gehaat als ik weet niet wat,'! Dreigbrieven
aan NSB' ers waren niet zeldzaam. Twee maanden na zijn benoeming als
procureur-generaal kreeg van Genechten te lezen dat zijn lijk, 'wanneer de
tijd eenmaal daar is ... niet de trappen af maar door het raam naar buiten
zal worden gesmeten.f Toen de NSB' er jhr. Egon von Bönninghausen per
loktober '40 door Frederiks tot burgemeester van Tubbergen benoemd
werd (zijn broer Ernst, ook NSB'er, werd terzelfdertijd burgemeester van
Hilversum), ontving hij samen met zijn echtgenote (aangeduid als 'Vrouwe
baronesse von Bönninghausen van Habenichts zu Kriegviel') een stapeltje
anonieme scheld- en dreigbrieven: 'Neerknuppelen dat tuig, dat is het
enige ... Namens onze vereniging 'Oranje boven alles'.'3

Alom in denlande gingen spotgedichten op Mussert en de NSB de ronde
doen. Bekend werd vooral het gedicht" van een Rotterdammer, A. van
Atten", dat als volgt begon:

Leider, mag ik u iets vragen?
Weet u nog van de rode mei?
Toen wij vochten tegen Duitsland?
Toen waart gij daar toch niet bij?
Toen de Nederlandse jongens
vielen door het Duitse vuur,
toen hebt gij u laf verborgen
ergens in een boerenschuur!!
Leider, mag ik u eens vragen:
hoe durft gij van moed gewagen?

Leider hebt gij het verwoeste
Rotterdam al eens gezien?
En zo ja, hoe kondt gij Goering
dan de klok van Lunt'ren biên?

1 Brief, 19 nov. 1940, van H. S. aan H. W. (Doe 1-1539, a-z). 2 Vergad. proe.gen. :
Notulen, 14nov. 1940, p. 5. 8 Stukken in: proe.gen. Amsterdam: bundel 1940 II.
• A.v., III. ó Van Atten zorgde er voor dat tot in de zomer van '42 elke week
twee van dit soort gedichten (hij schreef ook het al aangehaalde gedicht op Rost van
Tonningen) de deur uitgingen; ze werden in het gehele land overgetypt of nage-
stencild, (brief, 28 maart 1951, van A. van Atten).
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