
Oorzaken van de Tweede Wereldoorlog

Over de oorzaak van de Tweede Wereldoorlog bestaat – anders dan bij de Eerste
Wereldoorlog – geen verschil van mening. De Tweede Wereldoorlog werd veroorzaakt door
Adolf Hitler, vooral door de manier waarop hij ge/misbruik maakte van de situatie die door
de Eerste Wereldoorlog was gecreëerd.
Zonder Eerste Wereldoorlog geen Tweede Wereldoorlog, maar zonder Hitler ook geen
Tweede Wereldoorlog. Hij was direct verantwoordelijk voor de Holocaust en heeft minimaal
vijftig miljoen mensenlevens op zijn geweten. Zijn mars naar de top van het Duitse Rijk
begon in de jaren twintig toen hij via de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,
NSDAP de kans kreeg de zittende partijen aan een meerderheid te helpen. Wel eiste hij de
post van Rijkskanselkier op. President Hindenburg hield dat aanvankelijk tegen, maar ging
later onder druk toch door de knieën. Men verzekerde Hindenburg er namelijk van dat Hitler
met zijn minderheidspartij zou worden ingepakt en geen enkel kwaad kon doen. Men kreeg
daar spijt van toen het veel te laat was. Hitler had zijn “visie” opgeschreven in het warrige
boek “Mein Kampf” dat droop van antisemitisme en frustratie over de afloop van de eerste
Wereldoorlog. Op 30 januari 1933 werd Hitler tegen elf uur in de ochtend beëdigd als
rijkskanselier, in feite langs democratische weg….. Op 1 september vielen de Duitsers
onverhoeds Polen binnen. Twee dagen later verklaarden Engeland en Frankrijk Duitsland de
oorlog. De Tweede Wereldoorlog was begonnen en de rest van het verhaal kent u!
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Toonbeeld van verzet

Een persoonlijke herinnering aan verzetsheld Pim Boellaard (1903-2001). Vóór mijn familie in 1985 in
Zoetermeer neerstreek, was ik namens het gemeentebestuur van Utrecht verantwoordelijk voor de
contacten met de “Veteransassociation” van het 49-ste Reconnaissance Regiment uit Engeland dat
op 7 mei 1945 de stad Utrecht bevrijdde. Vanaf 1980 bezochten tientallen veteranen vele jaren de
stad. Ze hielden bovendien elk jaar hun eigen reünie in London, die Trudy en ik meer  dan tien keer
bijwoonde. Na onze verhuizing naar Zoetermeer bleef ik lid van het Utrechtse Bevrijdingscomité,
waarin ook zitting had W.A.H.C. (Pim) Boellaard die een prominente plaats in het Nederlandse verzet
tegen de nazi’s had ingenomen. Ik herinner me dat Boellaard na menige vergadering van het comité
mij vroeg: zou u mij misschien weer een lift naar huis willen geven? Het voert te ver zijn
verzetsverleden hier ook maar in hoofdlijnen te belichten. Daarvoor verwijs ik naar de prachtige
biografie van Jolande Withuis: “Weest manlijk, zijt sterk” uit 2008. Verder schreef Boellaard zelf een
boekje “De angst voor lafheid”, Dagboek over oorlog en verzet. Slechts enkele opmerkelijke aspecten
over deze bijzondere man.
Meidagen van ‘40
Als kapitein (batterijcommandant) van de Veldartillerie vocht hij in de meidagen van 1940 bij
Ockenburgh. Na de overgave dook hij onder en ging in het verzet. Hij werd gewestelijk commandant
van de Orde Dienst (OD) in Utrecht. Na verraden te zijn behoorde hij tot een groep van 73
medeverzetslieden die door de Duitsers zou worden geëxecuteerd. Boellaard wist net op tijd te
ontsnappen. De 72 overgeblevenen werden op 3 mei 1942 vermoord met een nekschot. Enkele
dagen later moest hij vanuit de strafgevangenis Scheveningen opdraven voor de SS top in Nederland,
waaronder Heydrich en Himmler. Dat was zeer uitzonderlijk, maar deze mensen wilden zich beter op
de hoogte stellen van de sfeer en het moreel van het verzet in Nederland. Boellaard kwam daarin
indrukwekkend rustig en zelfverzekerd over. Later werd bekend dat zij ook echt onder de indruk
waren van zijn mentale kracht.
Nacht und Nebel
Hij werd kort daarop afgevoerd naar KZ Natzweiler en nog later naar Dachau. Van dergelijke Nacht
und Nebel kampen mocht niemand ooit terugkeren, zelfs geen spoor. Zijn belangrijke verdienste in
die kampen was dat hij de twee “soorten” verzetsmensen in gevangenschap met elkaar wist te
verbinden. Dat waren enerzijds verzetsmensen, die gedragen door hun geloof in het verzet gingen en
anderzijds die dat vanuit een communistische achtergrond deden. Zelfs in gevangenschap van de
nazi’s konden beide groepen niet door één deur. Door zijn optreden (b)lijkt hij veel van zijn
medegevangenen (levend) door zijn hoog moreel en scherp verstand door de oorlog heen te hebben
gesleurd.
Bij de bevrijding van Dachau door de Amerikanen op 29 april 1945, is hij uitgebreid op film
geïnterviewd door de Amerikanen. Die film wordt nu, anno 2020, dagelijks vertoond in één van de
(doden)cellen van het recent geopende Rijksmonument “Oranjehotel” in Scheveningen.
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Vluchtelingenbeleid: Is er in 80 jaar iets
veranderd?
Het ronduit huiveringwekkende boek van
Linda Polman “Niemand wil ze hebben” uit
2019 brengt het vluchtelingenbeleid in Europa
vanuit de jaren ’30 in beeld. Interessant om te
bekijken of , en zo ja, welke beleidswijzigingen
zich sedertdien in de democratische westerse
wereld hebben voorgedaan. Om deze vraag
maar direct te beantwoorden: nee, er hebben
zich geen wijzigingen voorgedaan. Ik volsta
met het citeren van de argumenten waarmee
in tweede helft jaren ’30 de
verantwoordelijkheid voor een menswaardige
behandeling van vluchtelingen werd
afgeschoven en dus ontlopen. Het citaat over
de ruim 200.000 Joodse vluchtelingen die
probeerden vanuit Duitsland een goed
heenkomen te zoeken uit het Nazi Duitsland
van na de Kristalnacht, luidt als volgt:
“Ze (de vluchtelingen) zouden gevaar
opleveren voor de nationale veiligheid en voor
de cohesie in de samenleving, er zouden zich
criminelen en onruststokers tussen de
vluchtelingen verbergen, de Joden zouden
niet stroken met nationale normen en
waarden en banen willen afpakken. En er was
bovendien te weinig geld om de eigen
armlastigen en bejaarden  de zorg te geven
die ze verdienden, laat staan dat er geld zou
zijn om al die berooide vreemdelingen van
huizen en uitkeringen te voorzien. En dan was
er nog het gevaar van de aanzuigende
werking: laat je er één binnen, dan zullen ze
allemaal van onze welvaart willen komen
profiteren.”
U leest het goed, dit was tweede helft van de
jaren ’30! Waar hebben we dat vaker
gehoord?
Nederland
Even inzoomend op het ooit zo gastvrije
Nederland kwam het Nederlandse
kabinetsstandpunt in diezelfde jaren neer op
het volgende:
Nadat er tot 1938 zo’n 16.00 Duitse Joden
naar Nederland waren gevlucht, verklaarde de
Nederlandse regering Joodse immigranten tot
persona non grata, onwelkom dus. Alleen in
een enkel geval, wanneer de “politiek
vluchteling” onomstotelijk kon bewijzen in
levensgevaar te verkeren, zou de minister een

uitzondering “kunnen” maken. De
Nederlandse diplomatieke dienst in Berlijn
rapporteerde aan Den Haag dat Duitsland
Joden weliswaar discrimineerde, maar dat ze
niet in levensgevaar verkeerden, waarmee
clementie voor de “ongewenste elementen”,
zoals de toenmalige minister ze noemde,
zelden nodig was. In een Kameredebat waarin
de oppositie kritiek leverde op dit beleid werd
alleen het begrip “ongewenste elementen”
teruggenomen. Hij (de minister) had met
“ongewenscht” slechts bedoeld te zeggen dat
(citaat): “ook het bezoek van zelfs een goede
vriend ongelegen of ongewenscht kan zijn op
het ogenblik, dat men hem onmogelijk
ontvangen kan”.
Daarmee was de kous af en de grenzen
werden verder dichtgeschroefd.
Hoezo hypocriet?
Iets veranderd?
Het zal u/jou opvallen dat een aantal
woordvoerders over het migratiebeleid in de
huidige Tweede Kamer hun klassieken goed
kennen. Je zou voor de diplomatieke dienst in
Berlijn in de jaren ’30 moeiteloos de
diplomatieke dienst in Kabul Afghanistan
kunnen invullen. Wie de verschillen ziet mag
ze noemen.
Het mag niet verbazen dat Hitler Duitsland erg
ingenomen was met deze houding van de rest
van Europa. Sarrend liet Hitler een artikel in
een Duitse krant opnemen met de kop:
“Keiner will sie haben”oftewel: niemand wil ze
hebben.
Dus zou – aldus Hitler - niemand moet zeuren
als hij dan zelf het Jodenprobleem maar zou
oplossen. Aldus geschiedde…..
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