
KINDEREN NAAR OOSTENRIJK

'Kind'ren drinken in de Ostmark
heerlijke van Nelle's thee
en ze kregen bij het weggaan
soms een C & A-tje mee.
Zeg nu niet: "t Is makk'!ijk geven
alsje 't eerst van and'ren steelt!'
Foei, betoon 11 toch erkent'!ijk
wanneer Duitsland wonden heelt!'1

Toen de kinderen na een maand of twee terugkwamen, 'bleken enige
besmet te zijn met een kwaadaardige, in ons land weinig voorkomende
vorm van difterie.'2
In de herfst had een tweede propaganda-aerie van de bezetter een nog

duidelijker contra-effect. Schmidt had namelijk het plan ontwikkeld om
door middel van een aan Hitler gewijde brochure het Nederlandse volk
van de grootheid en grootmoedigheid van de Führer te overtuigen. In een
aanzienlijke oplaag kwam die brochure: Wilt u de waarheid weten? Hitler
zoals men hem aan u getoond heeft en zoals hij in werkelijkheid is, in november
gereed. Boven reeksen sentimentele foto's stonden opschriften als 'Duitsland
is sterker als alle Volkeren omdat Adolf Hitler de beste Volksleider is', 'De
jeugd heeft Hitler boven alles lief!' 'De arbeiders houden van de socialistische
Hitler!' 'De mensen der wetenschap en kunst houden van Adolf Hitler',
'De soldaten zijn enthousiast over de veldheer Hitler!', 'Hitler overwon
door de kracht die uit het goede geweten voortvloeit', 'Hitler haat de
oorlog, hij houdt van kinderen, van dieren' - het wekte alles eerder een
hoongelach dan gevoelens van sympathie. Bijna I70 000 exemplaren van
de brochure werden door leden van het Arbeitsbereich der NSDAP huis aan
huis verspreid, 300 000 werden er door de PTT gedistribueerd. Het kwam
voor, dat Duitse verspreiders met Nederlanders in gevecht raakten. Volgens
de "Meldungen aus den Niederlanden' werd van wilt u de waarheid weten?
'in zahlreichen Pallen die Annahme abgelehn: ader den Verteilern die Tur gewiesen,
Verschiedentlick wurde die Schrift auf die Strasse geioorjen ader zerrissen.ê
'Ja, wij willen de waarheid weten', aldus weer een pamflet,

'maar omtrent onze roomboter. Duitsland gebruikt die voor het smeren van
vliegtuigmotoren.

1 Gestencild pamflet in collectie proc.-gen. Amsterdam, bundel VI (1940). 2 Ge-
meente Utrecht: Verslag flan de toestand der gemeente in 1945 met terugblik op dejaren
1941 t.e.m. 1944 (1950), p. 231. De vakantie-actie werd in de zomer van '41 her-
haald; ca. vijfhonderd kinderen werden toen uitgezonden. S "Meldungei: aus den
Niederlanden', 23 (3 dec. 1940), p. 2.
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