UitzettingDuitsers(Poortugaal)
Al tijdensde oorloghadkoninginWilhelminavanuitLondeneenuitspraakgedaandie later
nog vaakaande oÍde zor kofien: in hel ndarlogse Neclerlandzal poor NSR'ersen hun
vriendengeenpladtstne?i"ztr Woordendie deNederlanders
alsmuziekin de orenklonken.
Of zo'n ongenuanceerde
aankondiging
verstandig
is geweest,
datis eenanderevraag.Want
alser geenplekmeervoorhenwasin dit land,waarmoestenzedanheen?Er werden
gedaanals Suriname,
suggesties
ofNieuw Guinea.Maarhetwasduidelijkdat dieeerste
gedachte
in de praktijknietuitvoerbaar
was.Duswerdenna debevrijdingallendie bi.jhet
nationaal-socialisme
betrokkenwarengeweestopgepaktenopgesloten
in kampen.in scholen
enin elk gebouwdatmenkonvinden.
Er waseentweedegroepmensendiemennietlangerin Ned€rland
kon dulden.Dat waÍenalle
Duitsers.
Natuurlijk.de soldaten
wareninmiddelsteruggemarcheerd
flaaíhunHeimat.Maar
eÍ blevennogÍondde 25.000mensenoverdie om de eenofandereredende Duitse
nationaliteitbezaten.
Voor hetgÍotepublieklag hetaanvankelijk
simpel Oorlogpolariseert
en biedtgeenruimtevoor nuances.
Er wasgeenenkelbegripvoor hetfeit dat maanden
na het
beèindigen
vande oorlogdemeesten
noggewoonthuiswoonden.lngezonden
stukkenin
krantenlogener nietom, 'llr wonenhier noghotulerde l) itser.\h eetthti:i. .l|izendetl
Nederlatdetslevenin kil4tenhokken'.
En ergeísin Brabantschreefiemand:' H ier tn hel
ziekenhuiswerkí eenl)tilse n.rn dls rcrplccgstet.Mij krijgen ze er tiet i . Ik sterf lie|er als
eenhond dan dat ik me laat wrplege door eenmollitl'.
Tweedingenwerdenal snelduideiijk.Er wasna hetoppakkenvande NSB'ersgeenruimte
voorweernieuwearrestanten.
Tentweedekon menze nietuitwijzen De Britse
bezettingsautoriteiten
in Duitslandzatenal metenkelemiljoenÊnvluchtelingen
uit hetoosten
in eentotaalverwoestlandwaarelkebouwval,metofzondergevel,metofzonderdak,
bewoondwerddoorberooidegezinnen.Er kwamnogeenderdeprobleembij. Mo€stm€n
geenuitzonderingen
maken?Onderdie Duitserszatenjodendie al voor deoorloggevlucht
warenvoor Hitlerenzowaardeholocaust
haddenoverleefd.
Zulkemensenkonje tochniet
terugsturen!
Enwat te denkenvanDuitsersdie actiefaanhetNedeÍlandse
verzethadden
deelgenomen?
De regeringbeslootin 194ódatin principealle Rijksduitsers
het landuit moeten,tenzijmen
aankon tonendatmentijdensde bezettingactiefhadaangetoond
datmenaande Nederlandse
kanthadgestaan.
Wie zichalleenmaarneutraalhadgehouden,
moesteruit.
Op 10 september
1946ging in Amsterdam
d€ actieBldck Tulipyan staft.Middenin de nacht
stoptenover,/alwagens
vande politievoorde huizenvan Rijksduitsers.
Op eenlijst stondwat
ze meemochtennemen.All€enwat hoognodige
per
persoon
kledingen
eenstoel.Ceen
speelgoed
voorde kinderen.geenfotoalbums,
geengeld..De mensen
werdenondergebracht
achterhetprikkeldraad
vaneenkampbij Nijmegen.LateÍzouwordenbekekenofze onderde
beperkteuitzondeÍingsregeling
vielen.Hunhuizenwerdennogdezelfdedagleeggehaald
en
hunspullenopgeborgen
in magazijnen
vanhet Nederlands
Beheerslnstituut.
SommigeRijksduitsers
warentijdensdeoorlogin eengewrongen
positiegekomen.Neemnou
jonge
de
Joepuit Haarlem.Zijn grootvaderwasal in 1918naarNederlandgekomen,zijn
vadergroeidehierop entrcuwdemeteenNederlands
meisje.En Joepwist niet datdoor
geldgebrek
de familienooitnatuÍalisatie
hadaangevraagd.
En dushoordehij tot zijn slomme
verbazingin 1940plotselingdathij feitelijkeenDuitserwas,ook al sprakhij geenwoord

Duits enwasmethetoverlijdenvanopade laatsteDuitseral languit de familieverdwenen.
Maarde bez€tters
wistenhetwel en dwongenhetgezinzichvoortaanalsDuitserste
gedragen.
In de mijnstreekin Limburgteldebijnaelkefamili€wel wat Duitsers.
Er werdveeloverde
grensgewerktengetrouwd.Zo ook devolkomenvemedeÍlandste
Willi P., Hij wasweliswaar
in DuitslandgeborenmaaÍwashiergetrouwden zijn driekinderenwarenin feitehelemaal
Nederlands.
Willi wist wel dat hij Duitserwas.Hij waszelfsgegrepen
dooÍhetenthousiasme
vanoverde grensdat eennieuwetoekomstvoorsp€ld€
onderlejdingvaneensuperieur
Duits
geweldig
volk.Hij vondhet
dat hij daarook bij hoorde.Nadatde DuitsersNederlandwaren
binnengevallen,
vondde werklozeWilli werk alsconcièrgebij de nieuweDuitseschoolin
ztn woonplaats.
UiteÍaardmoesthij daarvoorwel lid zijn vande Duitsevakbonden even
uiteraardvandeNSDAP.Het wasgeenpunt.Willi verkeerde
voortaande heledagin de
kringenvanenthousiaste
Duitsersenwerdmeegezogen
in hun€lan.
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De ommekeer
kwamtoenhij geconfronteerd
werdmetde keerzijdevande medailleDe
oorlogbegongatente slaanin de rijen vanhetDuitselegeren die moesten
wordenopge\uld.
DuskreegWilli eeoopÍoepvoormilitairedienst.waarhij nietblij meewas.Hij protesteeÍde
zelfsmaarde Duitserswistenheelgoedhoeze metzulk€mensenom moesten
gaan,Hij werd
geslagen,
geschopten metstroomstoten
behandeld
tot hij instemdeen hetpakjevande
weermacht
aanhad,zijn hartvol wÍok. Hij trofhet wel Hij hoeftlenietnaarhetfront en werd
ingedeeld
bij bewakingstÍoepen
in Ned€rland.
Na eenaantaltussenstations
kwamhij
Zijn enthousiasme
voor hetDeÍdeRijk wasinmiddelstotaal
uiteindelijkterechtin Poortugaal.
verdwenen
Poortugaal
waseenmerkwaardig
dorp Volgensmensendie hetwetenkunnen,washet
percentage
NSB'eÍser, op Utrechtna,hethoogstevanonsland.Voor de mensenvanhet
verzetdusgeengemakkeJijk
leven.AI snelkendenveelbewonersvanhetdorpWilli Anders
zo maaÍdoorhetdoÍp.Hij kwamin de winkelsen
dande andereDuitsers.liep hij regelmatig
in de smederijvanMonsen maakteer eenpraatje.Het wasiedereen
duideJijkdatdit een
anderesoldaatwasdande andeÍe.Hij sprakgewoonNederlands,
al moestje hemzijn
Limburgsedialectvergeven,
waseenaardigeventen zager, ook vanuitvrouwenogen
bekeken,goeduit. Als hij de menseneenmaal
wat beterkende,liet hij al sneldoorschemeren
dathij vanHitler nietsmoesth€bb€n.Voor eengezelligmensais Willi washetnietmoeilijk
om eenvriendenkring
op te bouwenen hij behoorde
al vlug tot de vastekaaíking bij een
Poonugaalse
familiethuis.
Met de bevrijdingverdweenWilli. Hij bleekal snelweerthuiste zijn bij zijn gezinin
LimbuÍgom de draadweeÍgewoonop te pakken.Aljaren geledenhaddenze eenbouwvallig
huisjegekochtdatzehelemaalwilden
zodrazewat geldhadden.De luchtleek
opknappen
weer onbewolkt,tot de actleBl.tck Tulíp de eersteonweerswolkenveroorzaalle.Maar
voorlopigbleefWilli buitenschot.Tot hij op 2l april 1948berichtkre€gdathij metzijn hele
gezinin de komendedagenzourrordenopgehaald
en datal zijn bezittingen
onderbeheer
zoudenwordengesteld.ZesdagenlaterweÍdenzeopgesloten
in hetkampMaÍiênbosch
bij
Nijmegen.Voor zewerdenopgehaald
haddenWilli en zijn vrouwallevoedingswaren
die ze
in huishadden,uitgedeeld
aankindeÍenin de buult.
NatuurlijkhadWilli de bui al langzienhangen.Hij hadzichdanook redelijkingedekt.Hij
waservanovertuigddathij in aanmerking
kwamvoor de uitzonderingsregels
en overlegde
aande autoriteiten
eenhelestapelbrievenvanNederlanders
die kondengetuigenvanzijn

trouw aanhet Nederlandsevolk. Onderdezeverklaringenwarcner vijfvan inwonersvan
Poortugaal.Willi steldedat hij daarmeerderemalenhet verzel hadgewaa$chuwdvoor
komendeÍazzia's.
Ik hebdie verklaringvoorgelegd
aande heerLeenBos,destÍdseencommandant
vandeB.S.
in PooÍugaal.Hij reageerde
meteenglimlach.Natuurlijkhadhij Willi meegemaak
in die
tijd. Enerzijdsgelooftlehij niet dat er van Willi gevaarte duchtenwas indertijd, maaÍ
anderzijdswas het verzetveel te voorzichtiggeweestom nauwebandenmet hemaante
knopen.Op Willi's lijst metnamenzaghij danook maareenenkelingdie enigszins
bij het
verzetbetrokk€nwasg€weest.Maar bov€nalsteldehij: 'Wij haddenhelemaalgeeninformatie
nodigvandezeman.We haddenonzeeigencontacten
binnende leidingvande politieen
wistenaltijdprecieswanneerer ietsginggebeuren.'
In hetkampkeeg hetgezinvanWilli nogeenkansom in Ncderlandte blijven.Als zijn
vrouwbereidwasom zichte latenscheiden
vanhaarman,danmochtenzij en de drie
kinderenblijven.Dat weigerdezij pertinent.Ze bleefhaarmantrouw.Duswerdhethele
gezinop 1| juni 1948afgevoerdnaarDuitsland.Al hunbezittingen
werdengeconfisqueeÍd,
dat hij hadopgebouwd.
Met gÍotemoeitezijn ze
tot en methetrechtop eenkleinpensioen
eennieuwbestaan
alsDuitseÍsop gaanbouwen.Ook toenhet laterweermogelijkwas,heeft
eenveÍbitterdeWilli geweigeÍdom weernaarNederlandterugte gaan.Hij is in 1986in
Duitslandoverleden.
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Ridderkerk,9 november2007.
GeachteheerBeukelman,
Ingesloten
eenveÍslagvanwat hetg€sprekm€tdeheerBos he€ftopgeleverd.
Ik hebha in
geplaatst
gebeurtenlssen
algemener
kader
om
de
Íelatie
duidelijk
te
maken
tussen
ln
een
Poortugaal
ende gÍotelandelijkegeschiedenis.
Ik weetdatu geenhistorische
afdelingheeftin
maarjeweetnooitwaardingenvanpaskunnenkomen.
de oudheidkamer,
Heeltoevalligzagik dezeweekin hetlokalekantje vanRidderkerkcar artik€lvande hand
vande heerMaliepaaÍd,di€ u tijdensonsgespreknoemd€.Ik hebhetuitgekriptenhierbij
gedaan.Trouwens,
u noemdenogeennaamvaniemanddie ik kende.Datwasdievande heer
gaanhoudingn.a.v.
KeesPlaisieÍvanhetmuseumop Katendrecht.
Ik zoudaarea presentatie
mijn boekoverde 30.000kinderendiein 1945tijdelijk naarhetbuitenland
zijn gebrachtom
te herstellen
vande gevolgenvande oorlog.Ik doedatwel vaker(gisterennog),maardoorde
komendeverhuizingginghet nietdoor.VolgensKeesPlaisierblijft hetop de agendastaan.
Als hetnietdoorgaatis datvoor mij geenÍamp.Bespaanweertijd en omdatveelvandie
kind€renook hier in de regiowonen,krijg ik tochsteedsweernieuweverzoeken,
meestvan
organisaties
metveel65-plussers.
Ik danku nogmaals
hartelijkvoor uw hulp.
M€t lÍi€ndeli,ikegroá,

