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dat in de kleine dorpsgemeenschappen de een of andere NSB'er wel precies
wist wat er gaande was, maar was die man tot verraad geneigd (hetgeen be-
paald niet voor elke NSB'er gold), dan hield hij veiligheidshalve zijn mond.
Merkwaardig is overigens dat de verordening waarbij alle vormen van
'pilotenhulp' uitdrukkelijk strafbaar gesteld werden, eerst in juni' 44 uit-
gevaardigd werd.' Dat voordien tallozen al gestraft waren, spreekt vanzelf

Het meest opzienbarende geval van dien aard deed zich in augustus '41
voor; het vormt tegelijk een tekenende illustratie voor het feit dat de Wehr-
macht in bepaalde omstandigheden minstens zo excessief kon reageren als de
Sicherheitspolizei.
Niet ver van het dorp Westmaas dat midden op het Zuidhollandse eiland

Oud-Beyerland ligt, maakte op 7 augustus '41 een Engels vliegtuig in de
vroege ochtend een noodlanding. De bemanning stak het toestel in brand.
Spoedig dromden de dorpelingen om het wrak samen. Enkelen hunner
gaven de zes bemanningsleden wat levensmiddelen en geld, sommigen
gaven hun ook kleren. De bemanningsleden gingen toen op eigen gelegen-
heid in verschillende richtingen op pad; zij werden allen gegrepen, maar
nog voor het zo ver was, had de Wehrmacht de gehele mannelijke bevolking
van Westmaas met ruw geweld op het schoolplein bijeengedreven. Terwijl
de mannen daar stonden, werd overal huiszoeking gedaan; dat leverde niets
op. Toen werd geëist dat men zou opgeven wie feitelijke hulp geboden
hadden aan de Britse bemanning. Dat werd aanvankelijk geweigerd, maar
het schijnt dat de Duitsers er op den duur toch achter kwamen, althans: na
vele uren wachten op het schoolplein werden veertien inwoners opgeroepen
en naar Rotterdam vervoerd. Zes werden er vrijgelaten. 'Eén vertelde',
aldus Het Parool, 'dat de Duitse beulen hun een strop om de nek legden en
als zij bewusteloos dreigden te worden, goot men hun koud water achter
in de hals om hen weer bij te brengen/" Van de acht overige gearresteerde
inwoners van Westmaas werden, binnen een week, drie tot gevangenis-
straffen veroordeeld en vijf tot de doodstraf. Gratie werd door Christiansen
geweigerd. Doodstraf en executie werden door hem in dit geval kennelijk
als een waarschuwing bedoeld - die waarschuwing verscheen op IS augustus
'41 in de pers.

Sabotage

Is het al moeilijk, een adequaat beeld te geven van de 'pilotenhulp', nog

1VO 24/44 (Verordeningenblad, 1944, p. 60-61). a Het Parool, 21 (4 sept. 1941), p. 8.
Hetzelfde verhaal in Siaet op den Trommele, 7 (sept. 1941), p. 3-4.
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