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Stalingrad gebroken was (dat zoveel Duitsers zich met inbegrip van de
hemelhoog geprezen Generalfeldmarschall Paulus overgegeven hadden, werd
in de Duitse pers en radio verzwegen), werden in Duitsland drie dagen van
publieke rouw afgekondigd: van donderdagavond tot zaterdagavond zouden
alle schouwburgen, bioscopen, variété's, dancings enz. gesloten zijn.
Deze maatregel gold ook voor alle door Duitsland bezette gebieden.
Nu, in de harten van veruit de meeste Nederlanders heersten geen ge-

voelens van rouw maar van vreugdevolle verwachting. Eén voorbeeld dunkt
ons voldoende. In het Centraal Theater te Amsterdam waar het gezelschap
van Cees Laseur optrad, verscheen die donderdagavond, nog voor het blij-
spel dat opgevoerd werd ten einde was, opeens een vertegenwoordiger van
de directie op het toneel die meedeelde dat de voorstelling in verband met het
einde van de strijd bij Stalingrad op bevel van de Duitse autoriteiten af-
gebroken werd. 'Hierop', aldus een NSB' er die zich onder het publiek bevond,

'ontstond er in de zaal een groot gejuich en gejoel. Veel mensen klapten in hun
handen, er werd op de grond getrappeld en er werd geschreeuwd: 'Leve Stalin',
enz. enz. Het was één grote demonstratie tegen Duitsland' 1_

een voor de Duitsers en NSB'ers dubbel pijnlijke demonstratie omdat de
bevolking via de Londense uitzendingen al twee dagen wist dat bij Stalingrad
niet meer gevochten werd. De bezoekers van het Centraal Theater reageerden
dan ook niet op het hun al bekende bericht van het einde van de strijd - zij
dreven de spot met de afgekondigde rouw. Dat zij dat publiekelijk deden,
toonde aan dat zij zich over het effect van hun demonstratie geen zorgen
maakten: Duitsland was opgeschreven - misschien zou het van de ene dag
op de andere wel ineenstorten. Eindelijk! Vooral in Amsterdam ging geen
week voorbij waarin men niet hoorde dat Joden gedeporteerd waren, en
twee dagen eerder, 2 februari, had men uit de pers de jongste Duitse schand-
daad vernomen: tien gijzelaars hadden zij gefusilleerd, nu in Haarlem. Het
werd tijd dat het schrikbewind verdween!

*

Op 30 januari was in Haarlem een Oberwachtmeister van de medische dienst
van de Wehrmacht door enkele kogels dodelijk getroffen, nadat daags te-

1NSB, hoofdkwartier, hoofdafd. III, bureau voor bijzondere aangelegenheden:
'Mededelingen', no. 2 (febr. 1943), p. IS (NSB, 239).
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