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INLEIDING 

 

‘Deze grond is zeker van ons’, sprak Adolf Hitler op 6 augustus 1941.1 Hitler doelde op het 

Oekraïense grondgebied dat, na de succesvolle Duitse aanval op de Sovjet-Unie in juni 1941, 

onder het gezag van het Derde Rijk viel. Hitler had grootse plannen voor dit gebied. Hij wilde 

het, net als andere veroverde gebieden in Oost-Europa, laten fungeren als kolonie voor het 

Duitse Rijk, met als uiteindelijk doel dat de gebieden Germaans zouden worden, qua cultuur, 

taal, levenswijze en historie. Daarom diende de kolonisatie geleid te worden door puur 

Germaanse boeren en arbeiders, andere “rassen” werden daarvoor ongeschikt geacht. 

Laatstgenoemden waren volgens de nazi-ideologie hoogstens goed als gehoorzame, inferieure 

werkkrachten.  

 Onder “Germanen” vielen in de nazistische wereldaanschouwing niet enkel Duitsers, 

maar ook Nederlanders en Denen. Als raciaal broedervolk werd aangenomen dat ook 

Nederlanders de superioriteit van het Germaanse ras in de praktijk zouden kunnen brengen. Er 

zijn daadwerkelijk ongeveer zesduizend Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog naar 

de oostelijke koloniën van het Derde Rijk (Polen, de Baltische Staten, Oekraïne en Wit-

Rusland) vertrokken. Voornamelijk mannen, hoewel sommigen ook hun vrouwen of kinderen 

meenamen. Zij kwamen in het oosten veelal te werken als boer, maar er waren ook 

handwerklieden die vertrokken. Hun uitzending naar het oosten werd vanaf juni 1942 

gecoördineerd door de Nederlandse Oostcompagnie (NOC). De NOC was een 

nevenorganisatie van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) en werd geleid door de 

tweede man van de NSB, Meinoud Marinus Rost van Tonningen. Lidmaatschap van de NSB 

was dan ook een pre voor de Nederlanders die naar het oosten wensten te gaan. 

Deze scriptie gaat in op de, soms conflicterende, verwachtingen van de Nederlanders 

en Duitsers die met de kolonisatie van doen hadden en hoe de oostkolonisatie voor hen allen 

in werkelijkheid uitpakte. De centrale vraag daarbij is in hoeverre de verwachtingen en de 

realiteit overeen kwamen. Om deze analyse concreter te maken heb ik gekozen voor de 

Werkdienst Holland als casestudy. Dit was de organisatie die handwerklieden, zoals schilders, 

elektriciens en metselaars, in dienst had. De Werkdienst Holland had een afdeling in Riga 

(Letland) en Rivne (Oekraïne). Ik beperk mij tot de tak van de Werkdienst in Rivne die daar 

onder leiding van  W. H. Nimtz de stad opknapte naar de wens van de Reichskommissar van 

Oekraïne Erich Koch.  

                                                
1 Hitler geciteerd in Wendy Lower, Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine (Chapel Hill 2005) 24. 
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De Werkdienst was al werkzaam in de koloniën voordat de NOC opgericht was. Vanaf 

eind september 1942 viel de Werkdienst wel onder de NOC, totdat de Werkdienst in de zomer 

van 1943 opging in Ostwerk Ukraine GmbH en dus in naam niet meer bestond. Het 

zwaartepunt van dit onderzoek ligt bij de periode dat de Werkdienst Holland onder de NOC 

viel.  

Zowel binnen de “groep” Duitsers als binnen de groep Nederlanders zijn twee “lagen” 

te ontwaren: de beleidsmakers (vaak gezeteld in Berlijn of Den Haag) en de uitvoerders van 

het beleid in de kolonie zelf. Onder de Duitse beleidsmakers vallen Hitler, leider van de 

Germanisering Heinrich Himmler en de Duitse planbureaus voor de inzet van Germaanse 

arbeid. De Duitse uitvoerders ter plekke waren, in het geval van de Werkdienst Holland, 

Nimtz, zijn rechterhand Kalbheim en Reichskommissar Koch. De groep van Nederlandse 

betrokkenen bij het kolonisatieproject van de Werkdienst Holland bestond uit de NOC als 

beleidsmakende laag en de “kolonisten” als uitvoerders.  

“Kolonist” is een enigszins problematische term voor dit onderzoek, aangezien niet 

alle betrokkenen (Duits en Nederlands) een permanente vestiging van de Nederlandse boeren 

en handwerklieden wensten. Echter, benamingen als “pionier” of “avonturier” behelzen mijn 

inziens een te heldhaftige en spannende weergave van de Nederlandse arbeiders en de term 

“rekruut” impliceert een aanstelling bij het leger in plaats van een benoeming tot boer in Oost-

Europa. Vandaar dat ik toch de term “kolonist”, naast benamingen als “arbeider”, hanteer in 

deze scriptie. 

Tijdens dit onderzoek is, naast secundaire literatuur, gebruik gemaakt van de algemene 

archiefstukken van en over de Werkdienst Holland, die in het bezit zijn van het Nederlandse 

Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en van de strafdossiers van enkele arbeiders van 

de Werkdienst Holland.2 De strafdossiers zijn onderdeel van de berechtingprocedure van 

Nederlandse collaborateurs die vlak na de oorlog plaatsvond. Ze zijn waardevolle bronnen om 

te achterhalen wie de mensen waren die hun leven in Nederland achter zich lieten om in de 

oostkoloniën te werken, maar er schuilen gevaren in het gebruik van deze dossiers. Allereerst 

was het doel van de dossiers om een rechter (en dus niet een historicus) te informeren over 

gepleegde oorlogsmisdaden. Ook het merendeel van de archiefstukken van het NIOD (zoals 

correspondentie of werkbezoekrapporten) hadden niet als doel de historicus van kennis te 

voorzien. Met betrekking tot de strafdossiers komt daarbij dat van de “gewone” NSB-leden de 
                                                
2 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie: file 81 van dossier 176 Nederlandse Oostcompagnie, file 138 
van dossier 176 Nederlandse Oostcompagnie, file 42 van 265 Rosenberg Files en file 43 van 265 Rosenberg 
Files. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging 
(CABR), 1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inventarisnummer 106496 en 58216 en 36341. 
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dossiers, vanwege de haast die men met de berechting had om het oorlogsverleden maar af te 

kunnen sluiten, vaak niet uitgebreid zijn. Dit alles vergt van de historicus een groot 

interpretatievermogen. Daarnaast probeerden de aangeklaagden hun rol binnen de NSB vaak 

te bagatelliseren om een zo laag mogelijke straf te krijgen en soms was er geen tijd om, naast 

het verhoor van enkele getuigen, diepgaand onderzoek te doen om de beweringen van de 

verdachte na te gaan. In deze gevallen moet duidelijk gemaakt worden dat het om een 

bewering gaat en niet om een feit.  

Toch zijn de dossiers, mits gelet op de moeilijkheden, een goede bron voor dit 

onderzoek, omdat alleen in deze dossiers de kolonisten zelf aan het woord komen en dus op 

individueel niveau de beweegredenen voor - en dus de verwachtingen van - deelname aan de 

oostkolonisatie geanalyseerd kunnen worden. Ook worden kort de ervaringen van de 

kolonisten vermeld in het dossier, wat nuttig is voor de bestudering van de realiteit van de 

kolonisatie. 

Een analyse van de verwachtingen en realiteit van de oostkolonisatie ten tijde van de 

Tweede Wereldoorlog is van belang omdat de oostkolonisatie, en dan vooral de Nederlandse 

inbreng, voor het grote publiek een nog vrijwel onbekend stuk geschiedenis is. Het enige 

gepubliceerde werk dat specifiek in gaat op de participatie van Nederlanders in de 

oostkolonisatie is het boek Oostboeren, zee-germanen en turfstekers van de onderzoeker en 

medewerker van het NIOD, David Barnouw.3 Daarnaast zijn de algemenere boeken over 

Germanisering vaak enkel vanuit het perspectief van de Duitse beleidsmakers, oftewel “top 

down”, geschreven, terwijl in deze scriptie ook de kant van de uitvoerders van het beleid 

belicht.4 Daardoor ontstaat er een volledigere analyse van de oostkolonisatie.  

Deze scriptie begint met een hoofdstuk met achtergrondinformatie over de Tweede 

Wereldoorlog en Germanisering. Vervolgens worden eerst de verwachtingen behandeld met 

de oorlogsverhalen van drie voormalige kolonisten als leidende draad. Daarna wordt de 

realiteit van de kolonisatie beschreven. Ik sluit af met een concluderend woord.  

 

 

 

 

                                                
3 David Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers. Kolonisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(Amsterdam 2004). 
4 Voorbeelden van algemene literatuur over Germanisering: Mark Mazower, Hitler’s empire. Nazi rule in 
occupied Europe (Penguin Books 2009). Wendy Lower, Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine 
(Chapel Hill 2005).  
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1. ACHTERGRONDINFORMATIE  

 

Hitlers wens om Oost-Europese landen te koloniseren en zodoende Germaans te maken, was 

een idee dat niet op stel en sprong door de Duitse nationaalsocialisten bedacht was. Volgens 

de Britse historicus Mark Mazower waren de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

‘het laatste hoofdstuk van een verhaal over een veel ouder idee – het idee van een Groter 

Duitsland’.5 In het Grotere Duitsland zouden alle Duitssprekenden verenigd zijn in één rijk. 

Dit idee bestond al bij de oprichting van het Duitse keizerrijk in 1871 onder gefrustreerde 

Duitsers in het Habsburgse rijk die hadden gehoopt dat zij ook bij het Duitse rijk zouden gaan 

horen en bleef in de Duitse geschiedenis terug komen.  

Bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met het ondertekenen van het Brest-

Litovskverdrag in maart 1918 leek de droom van Duitse nationalisten uit te komen. Het pas 

communistisch geworden Rusland wilde zich terugtrekken uit de oorlog en kon dat 

bewerkstelligen door zijn deel van Polen aan Duitsland over te dragen. Echter, de Verenigde 

Staten mengden zich in de oorlog, wat het tij deed keren en 11 november 1918 werd in een 

treinwagon de nederlaag van Duitsland (en Oostenrijk-Hongarije) officieel. Een belangrijk 

onderdeel van de strafmaatregelen was het territoriaal grondig verkleinen en daardoor 

aanzienlijk verzwakken van Duitsland. De gewonnen gebieden werden afgenomen en onder 

het toeziend oog van de gloednieuwe Volkenbond werden in Oost-Europa allerlei kleine 

natiestaatjes opgericht. De tijd van grote multinationale rijken was volgens veel tijdgenoten, 

geïnspireerd door het Veertienpuntenplan van president Woodrow Wilson, voorbij. Ieder volk 

had recht op zijn eigen territorium.  

In het gedemilitariseerde en verarmde Duitsland groeide de frustratie bij voormalige 

oorlogshelden.6 In hun ogen was het Duitse volk de rechtmatige eigenaar van het grondgebied 

van de Midden-Europese staatjes. Deze stellingname werd dus veroorzaakt door het verlies 

tijdens de Eerste Wereldoorlog maar ook door het geloof dat Duitsers afstamden van de 

Teutoonse Ridders. Deze ridders hadden reeds in de Middeleeuwen de Germaanse cultuur in 

het oosten van Europa verspreid en nationalistische Duitsers waren sinds het einde van de 19e 

eeuw van mening dat dit gebied sindsdien eigenlijk aan Duitsland toebehoorde.  

 Die claim kwam ten tijde van de opkomst van Hitler niet volledig uit de lucht vallen, 

want toen woonden (onder andere door emigratieprojecten tijdens de Eerste Wereldoorlog) er 

grote groepen Duitsers in deze gebieden. Wilson had in zekere zin de radicale Duitse 

                                                
5 Mark Mazower, Hitler’s empire. Nazi rule in occupied Europe (Penguin Books 2009) 15. 
6 Mazower, Hitler’s empire, 27. 
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nationalisten grond gegeven om op te staan, want door hem redeneerde men dat als ieder volk 

recht had op zelfbeschikking, waarom zouden alle Duitsers dan niet verenigd mogen zijn in 

één staat?7 Daar kwam bij dat in de nieuw opgerichte landen als Tsjechië en Polen, de Duitse 

minderheden vaak als tweederangsburgers werden behandeld.8 

Bovendien wenste Europa geen tweede grote oorlog. Vandaar dat Frankrijk en Groot-

Brittannië (de grootste machten binnen de Volkenbond) toelieten dat Duitsland in 1938 en 

1939 Oostenrijk en Tsjechië annexeerde. Toen Hitler echter liet blijken dat hij ook Polen 

wilde annexeren, trokken Groot-Brittannië en Frankrijk een grens. Als Duitsland Polen zou 

aanvallen zouden Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland verklaren. Hitler 

voelde zich echter zelfverzekerder nadat zijn minister van Buitenlandse Zaken Joachim von 

Ribbentrop in augustus 1939 met diens Russische ambtgenoot Vjatsjeslav Molotov een niet-

aanvalsverdrag had getekend, waarbij Polen denkbeeldig werd opgedeeld en West-Polen 

onder de Duitse invloedsfeer kwam en Oost-Polen onder de Russische. Dus ondanks de Britse 

en Franse waarschuwing viel Hitler in september 1939 West-Polen binnen. Frankrijk en 

Groot-Brittannië verklaarden daarop, zoals afgesproken, de oorlog aan Duitsland. Europa 

bevond zich door toedoen van Duitsland voor de tweede maal in de 20e eeuw in oorlog. 

Duitsland maakte zichzelf bovendien ongeloofwaardiger in de wereldopinie omdat het door 

de annexatie van Tsjechië en Polen veel niet-Duitsers incorporeerde. Dat ondermijnde de 

argumentatie dat de inlijvingen nodig waren om het Duitse volk te herenigen.  

Duitsland was echter op het land militair superieur en in de lente van 1940 vielen 

Denemarken, Frankrijk, België, Noorwegen en Nederland onder het gezag van het Duitse 

Rijk. Dus de oorlogsverklaringen van Groot-Brittannië en Frankrijk hadden Duitsland niet 

gestopt in haar veroveringstocht, maar leidden er juist toe dat bijna heel West-Europa in 

Duitse handen viel. Hitler zelf had namelijk in eerste instantie nauwelijks interesse in deze 

landen. Alleen België en Noord-Frankrijk waren strategisch van belang in de oorlog tegen 

Groot-Brittannië en werden daarom onder strak Duits toezicht gesteld. Voor de overige 

gebieden gold dat de nazi’s zoveel mogelijk bij het oude wensten te laten, zodat zo min 

mogelijk Duitse mankracht nodig was om deze gebieden te besturen.  

Nederland kreeg een civiel bestuur onder leiding van Arthur Seyss-Inquart.9 Het 

dagelijkse bestuur lag in handen van de vooroorlogse Nederlandse secretarissen-generaal, 

omdat de voltallige regering naar Londen gevlucht was. Duitsland voerde dus geen 

                                                
7 Ibidem 34 en 37. 
8 Ibidem 33. 
9 Ibidem 105. 
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systematische nazificatie van de overheid door, maar richtte zich in gebieden als Nederland 

vooral op economische integratie. Politieke integratie werd door een medewerker van het 

Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken omschreven als ‘een secundaire kwestie.’10 

In Oost-Europa was integratie op politiek niveau wel meteen aan de orde. In het oosten 

lag dan ook de werkelijke interesse van de nationaalsocialisten. Vandaar dat Hitler in juni 

1941 het niet-aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie overtrad en aanviel. De Sovjet-Unie had na 

het verdrag de Baltische Staten, Oekraïne, Oost-Polen en Roemenië veroverd, dus de aanval 

begon direct aan de grens van het Duitse Rijk. Het nazileger kon snel doorstoten, tot in het 

oorspronkelijke grondgebied van de Sovjet-Unie. Zo viel onder andere Oekraïne, het land 

waar de kolonisten die centraal staan in dit onderzoek heen gingen, in handen van de Duitsers 

en kon het Germaniseringsproces beginnen. Verwacht werd dat honderdduizenden Duitsers 

naar het oosten zouden vertrekken om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Om plaats te 

maken voor de Duitse emigranten troffen enorme moordpartijen en uitbanningprocedures de 

plaatselijke bevolking.  

Het project bleek echter lastiger dan gedacht. Er was vanuit de Duitse bevolking 

weinig animo en dus was er in alle oostelijke koloniën een gebrek aan Duitse avonturiers.11 

Een deel van dit probleem werd opgelost door Duitsers te maken “te maken”. Zogenaamde 

Volksdeutschen, inheemsen met Duitse voorvaderen die zelf soms nauwelijks meer een woord 

Duits spraken, werden hiervoor gebruikt. Zij kregen de huizen van de verjaagde of vermoorde 

Slaven en Joden. Daarnaast werden dus Nederlanders, Denen en Vlamingen – de Germaanse 

broedervolken -  gerekruteerd. 

  

Al met al kwam het idee van Germanisering voort uit het ideaal om een groot Duits 

rijk te stichten. Midden – en Oost-Europa, in plaats van overzeese landen, waren volgens de 

nazi’s de meest gunstige en logische gebieden voor de uitbreiding van het Derde Rijk, omdat 

door de eeuwen heen al veel Duitsers zich daar gevestigd hadden en zij op deze manier weer 

terug zouden komen in de schoot van ‘Germania, moeder van ons allemaal.’12 Dat de Duitsers 

– die vaak nauwelijks meer talige of culturele banden hadden met Duitsland – in landen als 

Polen en Oekraïne slechts een minderheid vormden, kon volgens de nazi’s opgelost worden 

door niet-Germanen te vermoorden of te verbannen en Germanen te laten emigreren naar de 

te koloniseren gebieden. 

                                                
10 Ibidem 122. 
11 Ibidem 186 en 188. 
12 Citaat in ibidem 18. 
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 2. DE VERWACHTINGEN 

 

De oostkolonisatie was dus voor de Duitsers een langgekoesterde droom en mede daarom 

waren de verwachtingen bij hen hooggespannen. Daarnaast hadden ook de Nederlandse 

betrokkenen bij het kolonisatieproject bepaalde verwachtingen van bijvoorbeeld het werk dat 

hen te wachten stond, het land waar de kolonisten zich zouden vestigen en de samenwerking 

met de Duitsers. Dit hoofdstuk gaat in op de verwachtingen die de Nederlanders en de 

Duitsers hadden van de oostkolonisatie en of deze verwachtingen met elkaar overeen 

kwamen. Verhalen van de kolonisten komen hierbij steeds terug en zijn dus de leidende draad 

van dit hoofdstuk. Waarom begonnen zij, terwijl Europa zich nog midden in de Tweede 

Wereldoorlog bevond, aan dit avontuur?  

David Barnouw heeft zich in zijn boek als eerste in Nederland in schrift bezig 

gehouden met deze vraag. Zijn antwoord daarop is genuanceerd: ‘Er valt geen eenduidig 

antwoord te geven (…).’13 Het hebben van een pioniersgeest en angst voor de 

bombardementen bij de Arbeitseinsatz in Duitsland, zijn enkele motieven die Barnouw 

beschrijft.14  

Uit de strafdossiers van drie kolonisten van de Werkdienst Holland, die naar Oekraïne 

vertrokken nadat de Werkdienst overgenomen was door de NOC, kunnen nog enkele 

beweegredenen, en dus de verwachtingen van de kolonisten, ontwaard worden.  

 

Bartholomeus de Bruijn 

Als eerste Bartholomeus de Bruijn, een schipper bij de stadsreiniging van de gemeente 

Amsterdam. De Bruijn kan als voorbeeld dienen van kolonisten die verwachtten er 

economisch op vooruit te gaan in Oekraïne. Hoewel er tot de winter 1944-1945 geen sprake 

was van levensbedreigend gebrek aan goederen in Nederland, moesten gewone burgers het 

tijdens de oorlog met beduidend minder stellen dan voorheen. De economische voordeeltjes 

die het NSB-lidmaatschap met zich meebracht, waren dus aantrekkelijk. De Bruijn werd naar 

eigen zeggen enkel daarom in augustus 1941 lid.15  

                                                
13 Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers. Kolonisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 
2004) 180. 
14 Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers, 180. 
15Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging 
(CABR), 1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inventarisnummer 106496, eigen verklaring in het 
proces-verbaal. 
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Hij was geen bevlogen lid want hij zegde voor het einde van de oorlog zijn 

lidmaatschap alweer op, plakte geen propagandaposters voor de NSB op zijn ramen, had nooit 

het NSB-insigne gedragen en was, op de NOC na, niet actief bij één van de nevenorganisaties 

van de NSB. Vóór zijn NSB-lidmaatschap nam De Bruijn zelfs deel aan de Februaristaking in 

1941.16 Deze massale staking was een protest tegen de razzia’s die eerder die maand waren 

uitgevoerd door Duitse troepen en hun NSB-handlangers  in de Joodse buurt van Amsterdam. 

De opportunistische De Bruijn geeft echter toe niet enkel ten behoeve van de Joden te hebben 

gestaakt maar ook om loonsverhoging te bewerkstelligen.17 Het is aannemelijk dat De Bruijn 

werkelijk enkel voor de economische voordelen lid was geworden van de NSB. Zijn 

opportune houding wordt namelijk onderschreven door de getuigenverklaringen, enkele 

brieven en vele handtekeningenlijsten van buren dat zijn strafdossier rijk is. De 

handtekeningenlijsten moesten de rechter doen overtuigen dat zij De Bruijn enkel als een 

nette man kenden die nooit iemand had verraden en zij hem nooit met NSB-attributen hadden 

gezien. 

 Op 29 oktober 1942 vertrok De Bruijn naar Oekraïne. Hij was daar werkzaam als 

schilder. Toen hij in de zomer van 1943 met verlof naar Nederland mocht en hij erachter was 

gekomen ‘wat de Nieuwe Orde werkelijk inhield’, dook hij onder en wenste niet meer terug te 

keren.18 Hij kreeg echter een oproep om terug te keren naar Oekraïne en gaf daar uit ‘grote 

angst’ gehoor aan.19 De Bruijn had zich dus in eerste instantie laten verleiden door wat de 

propaganda hem voorspiegelde: de mooie korenvelden en, vooral, een goed loon.20  

Kolonisten waren zeker niet de enigen die hoopten economisch beter te worden van de 

oostkolonisatie. Ook de leider van de Werkdienst Holland Nimtz en Reichskommissar Koch 

verwachtten zichzelf snel te kunnen verrijken in het oosten. Koch stond bekend als de 

plunderaar van Oekraïne en Nimtz probeerde zoveel mogelijk gebruik te maken van zijn 

leidinggevende rol.21  

De Bruijn deelde zijn verwachting van mooie korenvelden in de Oekraïne met de 

andere “groep” Duitsers, de Duitse beleidsmakers. Oekraïne was vruchtbaar en door het 

Ministerie van Propaganda werden brochures verspreid waarop velden met wuivend graan te 

                                                
16 NL-HaNA, Justitie / CA Bijzondere Rechtspleging, 2.09.09, inv.nr. 106496, verklaring van zijn werkgever. 
17 Ibidem, eigen verklaring in proces-verbaal. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. proces-verbaal. 
21 Mazower, Hitler’s empire, 152. 
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zien waren. Het land kon volgens hen geëxploiteerd worden tot voedselbasis van de Aslanden 

en daarmee helpen om het Duitse Rijk zelfvoorzienend te maken.22  

Bovendien was Oekraïne van strategisch belang.23 Het gaf namelijk toegang tot de 

Zwarte Zee en de olievelden van Bakoe kwamen door de verovering dichterbij.24 Daarnaast 

hadden de landen als Oekraïne het grote voordeel dat zij grensden aan het Rijk zelf - in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld India voor Groot-Brittannië – waardoor doorlopende invoer van 

kolonisten en goederen makkelijker was. In India kwamen de Engelsen als vreemdelingen, 

terwijl, volgens de nazi-ideologie, Duitsers door hun voorvaderen recht hadden op deze 

grond. Een SS-politieman die werkzaam was in Berdychiv (Oekraïne) meende dat de 

kolonisering een continuering van de migratie van Germaanse kolonisten was, ‘die al 

eeuwenlang Oost-Europese landen doordrongen (…) [en] succesvol van de vruchtbare grond 

florerende steden hadden gemaakt (…).’25  

Hitler vergeleek zijn rijk vaak met dat van de Engelsen, hij had respect voor de macht 

van Groot-Brittannië in de wereld. Oorlog tegen de Engelsen stond dan ook niet op zijn 

prioriteitenlijstje, totdat Groot-Brittannië de oorlog verklaarde. De Britse manier van besturen 

in India (indirect rule) was een inspiratiebron voor Hitler, maar naast een imperialistische 

bestuurslaag zou in zijn koloniën een blijvende stroom van Duitse - en Nederlandse -  boeren, 

ondernemers, ingenieurs en handwerklieden zijn, die het oosten zouden transformeren tot een 

waarlijk nazistisch grensparadijs.26  

Hitler stelde Heinrich Himmler aan als coördinator van de Germanisering. Himmler 

was nog racistischer en radicaler dan Hitler en zijn ideaal met betrekking tot de 

oostkolonisatie was dan ook om de inheemse bevolking als slaafse onderklasse te houden.27 

Oekraïeners werd daarom scholing voorbij groep 4 ontzegd.28 Hitler was het hier mee eens en 

proclameerde in september 1941 in zijn hoofdkwartier, toen de overwinningsroes stevig had 

toegeslagen bij hem en zijn naaste medewerkers, dat elke Germaanse kolonist superieur moest 

zijn aan iedere inheemse.29 Er was echter geen plaats voor Joden in de nazikoloniën en hen 

werd daarom zelfs de laagste status van koloniale onderdaan ontzegd.30  

                                                
22 Ibidem 134. 
23 Lower, Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine, 24. 
24 David Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers, 120. 
25 SS-politieman geciteerd in Lower, Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine, 204. 
26 Ibidem 104. 
27 Mazower, Hitler’s empire, 212. 
28 Lower, Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine, 104. 
29 Ibidem 105. 
30 Ibidem 70. 
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Het Arbeitswissenschaftliches Institut (AWI, één van de Duitse bureaus dat zich bezig 

hield met het plannen van de kolonisering) verwachtte dat alle oorspronkelijke bewoners van 

Oost-Europa eenzelfde lot zou treffen als de Amerikaanse indianen: deportatie en uitroeiing.31 

De planbureaus verwachtten dat kolonisering zodoende gepaard zou gaan met raciale 

transformatie.32 Het raciaal homogene naziparadijs werd naar de verwachting van de 

Hauptamt Reichskommissariat für die Festigung Deutschen Volkstums (RKFDV) 

voornamelijk bevolkt door simpele, nijvere boeren die elk jaar veel graan zouden oogsten om 

zo een steentje bij te dragen aan het welzijn van hun kameraden in het Duitse Rijk.33 Hier is 

dus een verschil in verwachtingen binnen de Duitse beleidsmakers te ontwaren: de ene groep 

wilde absolute raciale homogeniteit, terwijl de andere groep (waaronder dus Himmler en 

Hitler) inzagen dat er een aantal inheemsen moesten blijven leven om, in dienst van 

Germaanse kolonisten, op het land te werken.  

De Duitse beleidsontwikkelaars verwachtten van de Germaanse kolonisten dat zij hard 

zouden werken en raciale superioriteit zouden brengen. Bij de Nederlandse kolonisten 

rekenden zij bovendien op grote expertise in koloniale ontwikkeling door hun lange koloniale 

geschiedenis en hun ervaring met het droogleggen en irrigeren van stukken land.34 Hoewel dit 

laatste niet gold voor de kolonisten van de Werkdienst Holland, werd ook van hen veel 

verwacht in het oosten, want voor Erich Koch moest een prestigieus theater gebouwd worden 

in Rivne en de stad kreeg nieuwe wijken met Duitse straatnamen en dito kenmerken.35  

Ook de NOC rekende erop dat de kolonisten die zij uitzond deskundig waren in de 

arbeid die zij zouden gaan leveren in het oosten. Dat gold bovenal voor de kolonisten van de 

Werkdienst Holland, aangezien zij vakwerk moesten leveren. Zo kreeg maar één van de 

zeventig potentiële kolonisten die de firma Soetens - een bedrijf dat semi-onafhankelijk van 

de Werkdienst Holland mocht opereren in Oekraïne -  had geworven, goedkeuring van de 

NOC om naar het oosten te gaan.36 De kolonisten werden geacht gezonde mannen te zijn, die 

naast hun vak ook hun nationaalsocialistische wereldaanschouwing met overtuiging tentoon 

zouden spreiden in het oosten. Behalve dat de NOC een strenge selectie van de kolonisten als 

                                                
31 Alan Steinweis, ‘Ideology and Infrastructure: German Area Science and Planning for the Germanization of 
Eastern Europa, 1939-1944’, East European Quarterly, 28:3 (1994 Herfst) pp. 335-347, 340. 
32 Steinweis, ‘Ideology and Infrastructure: German Area Science and Planning for the Germanization of Eastern 
Europa, 1939-1944’,  341. 
33 Lower, Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine, 163 en Steinweis, ‘Ideology and Infrastructure: 
German Area Science and Planning for the Germanization of Eastern Europa, 1939-1944’, 339. 
34 Lower, Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine, 28. 
35 Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers, 139 en 140. 
36  Rapport over de verrichten van de afdeeling SOCIALE ZAKEN vanaf de overname der “Werkdienst 
Holland”, NIOD, 176, file 81.  
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een noodzakelijk goed achtte, ging zij er ook vanuit dat zij streng kón selecteren omdat er, 

volgens de NOC, veel enthousiasme voor de kolonisering bestond in de Nederlandse 

samenleving.37 De NOC probeerde net als de NSB (waar het immers een onderdeel van was) 

een volksorganisatie, in plaats van een geïsoleerde beweging, te zijn. De NSB had dan ook 

gemeenschapszin als kernwaarde. Middenstanders, directeuren, arbeiders en boeren dienden 

zich allen in te zetten voor de volksgemeenschap.38 De NOC verwachtte dus dat veel 

Nederlanders zich zouden melden om naar het oosten te gaan.  

 

Jan Lieven van der Velde 

Als tweede kolonist Jan Lieven van der Velde. Op 15 oktober 1942 trad hij in dienst van de 

Werkdienst Holland en in Rivne was hij vervolgens actief als schilder en chauffeur.39 Hij 

bezat de vaardigheden van schilder, want voor zijn uitzending had hij een eigen 

schildersbedrijf. Dit bedrijf liep goed en Van der Velde en zijn gezin hadden, naar eigen 

zeggen, ‘een vrij goed bestaan.’40 Voor het geld hoefde Van der Velde het dus niet te doen en 

gezien zijn verdere achtergrond kan geconcludeerd worden dat Van der Velde een voorbeeld 

is van een kolonist die zich werkelijk aangetrokken voelde tot de Germanisering. Hij was 

namelijk sinds 1936 lid van de NSB en tijdens de oorlog vervulde hij meerdere nevenfuncties 

in de NSB. Zo zat hij bij het muziekkorps van de Weerbaarheidsafdeling, waren zijn dochters 

lid van de Jeugdstorm en colporteerde hij voor Volk en Vaderland (het weekblad van de 

NSB).41 Ook was hij werkzaam als chauffeur voor het Nationaal Socialistische Kraftfahr 

Korps (N.S.K.K.).  

Van der Velde verrichtte deze werkzaamheden allemaal voor zijn uitzending naar 

Oekraïne en dus kan nog beargumenteerd worden dat hij voor een groot deel handelde uit 

opportunisme, want toentertijd waren de winkansen voor Duitsland nog groot en dus was het 

meewerken met de bezetter nog lucratief. Van der Velde legde echter in 1944, toen een 

overwinning van de Geallieerden geloofwaardiger was dan een Duitse, nog een eed af aan 

Hitler om toe te kunnen treden tot de Grüne Polizei (officieel: Ordungspolizei, Duitse 

politie).42 Bij kennissen stond Van der Velde ook bekend als ‘erg Pro-Duitsch’.43 Daar komt 

                                                
37 Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers, 33. 
38 Josje Damsma en Erik Schumacher, Hier woont een NSB’er. Nationaalsocialisten in bezet Amsterdam 
(Amsterdam 2010) 16. 
39Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging 
(CABR), 1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inventarisnummer 36341. 
40 NL-HaNA, Justitie / CA Bijzondere Rechtspleging, 2.09.09, inv. nr. 36341, eigen verklaring in proces-verbaal. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem, eigen verklaring in proces-verbaal. 
43 Ibidem, getuigenverklaring van F.J.G. van der Zwaan. 
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bij dat Van der Velde in maart 1943 een oproep kreeg om terug te komen naar Nederland, in 

plaats van dat hij uit eigen overwegingen uit Oekraïne vertrok.44 Er kan dus worden 

aangenomen dat Van der Velde met zijn deelname aan de oostkolonisatie verwachtte de 

Nieuwe Orde, zoals de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) die had 

voorgespiegeld, werkelijkheid te maken en daarmee een kolonist naar Rost van Tonningens 

hart was.  

Meinoud Marinus Rost van Tonningen was de tweede man van de NSB, na Anton 

Mussert. De twee waren het vaak oneens want zij hadden elk een heel ander beeld voor ogen 

wat de toekomst van Nederland moest zijn wanneer Duitsland gewonnen had. Mussert was 

nationalistisch ingesteld en meende dat hij de Nederlandse Führer kon worden in een 

nationaalsocialistisch Nederland, terwijl Rost van Tonningen aanhanger was van de Groot-

Germaanse gedachte.45 Dit hield in dat hij vond dat Nederland het beste een provincie van het 

Derde Rijk kon worden. Rost van Tonningen geloofde vurig in de raciale ideologie van de 

Duitse nazi’s. Het Germaanse ras was volgens hem superieur en zijn antisemitische 

overtuiging maakte hij duidelijk kenbaar tijdens toespraken en in artikelen.46 Zijn 

uitgesproken pro-Duitse houding werd door veel Nederlanders beschouwd als verraad. Zij 

verweten hem dat hij de Nederlandse belangen vergat. 47 Zijn populariteit onder het 

Nederlandse volk daalde verder door zijn vriendschap met Himmler, de leider van de SS.48 

Rost van Tonningen zelf meende dat hij door zijn vriendschappen met hooggeplaatste 

nazi’s en zijn werk bij de NOC Nederland juist hielp. Hij geloofde dat Nederlanders, net als 

Duitsers, meer levensruimte nodig hadden. Zeker nu Japan begin 1942 Nederlands-Indië had 

veroverd.49 Deze levensruimte kon gevonden worden in het oosten. Bovendien was het oosten 

volgens Rost van Tonningen een veel natuurlijker plek voor Nederlanders dan dat exotische, 

warme en vreemde Indië.50 De oostkolonisatie moest volgens hem gezien worden als een 

continuering van eerdere Nederlandse kolonisatieprojecten.51 Bovendien verwachtten Rost 

van Tonningen en gelijkgestemden dat Hitler de oorlog zou winnen en als Nederland een 

gunstige plek in die naoorlogse situatie wilde waarborgen, moest het nu aan de Duitsers laten 

zien wat het waard was. Het Nationale Dagblad (de krant van de NSB met Rost van 

Tonningen als hoofdredacteur) waarschuwde in juli 1941: ‘Er liggen hier groote taken te 
                                                
44 Ibidem, eigen verklaring in proces-verbaal. 
45 David Barnouw, Rost van Tonningen, fout tot het bittere eind (Amsterdam 1994) 70 en 74. 
46 Barnouw, Rost van Tonningen, 101. 
47 Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers, 28. Barnouw, Rost van Tonningen, 90. 
48 Barnouw, Rost van Tonningen, 60. 
49 Ibidem 107. 
50 Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers, 30. 
51 Ibidem 30. 



 15 

wachten, zonder aarzelen moeten zij worden aangepakt; nu – niet na afloop van den oorlog. 

Want (…) dan zijn de Nederlandsche kansen verspeeld.’52 De NOC ging er daarom vanuit dat 

de bedrijven zouden gaan inzien dat Duitsland de oorlog zou winnen en zij er dus verstandig 

aan zouden doen om in de oostkolonisatie te investeren.53 Daarnaast verzekerde de NOC het 

Nederlandse volk dat het kon verwachten dat goederen uit het oosten aan Nederland geleverd 

zouden worden, dus dat het thuisfront ook zou profiteren.54 Rost van Tonningen had dit als 

voorwaarde gesteld bij de oprichting van de NOC. Wanneer er immers niets tastbaars uit de 

kolonie in het vaderland te vinden zou zijn, zo redeneerde hij, zou het enthousiasme voor het 

kolonisatieproject gauw verminderen. Een andere randvoorwaarde die Rost van Tonningen 

had gesteld, was dat de Nederlandse kolonisten gelijkgesteld zouden worden aan hun Duitse 

collega’s.55 Dus dat raciale kameraadschap in de koloniën hoogtij zou vieren, net als in 

Nederland. In het vaderland maakte Rost van Tonningen zich namelijk hard voor een gelijke 

verdeling van de oorlogsbuit, die voornamelijk uit geroofde Joodse bezittingen bestond.56 

Daarnaast verwachtte Rost van Tonningen dat de NOC een monopoliepositie zou 

krijgen.57 Nederlandse bedrijven werden geacht via de NOC zaken te doen met Duitse 

instanties en dus niet rechtstreeks. Rost van Tonningen legde vaak de nadruk op een 

zelfstandige Nederlandse inzet in het oosten. Al meent David Barnouw dat hij enkel nadruk 

op de Nederlandse zelfstandigheid legde om Mussert te paaien.58  

Rost van Tonningen verwachtte bovendien dat zijn organisatie misstanden, die tot dan 

toe een soepel verloop van de oostkolonisatie hadden bemoeilijkt, snel uit de wereld kon 

helpen.59 Bij de Werkdienst Holland, toen zij nog geen onderdeel was van de NOC, waren 

bijvoorbeeld de loonuitbetalingen vaak misgegaan. Maar door de oprichting van de NOC zou 

het er voortaan ordelijk aan toe gaan en zou alles netjes worden geregistreerd.60 

 

 

 

                                                
52 Nationale Dagblad geciteerd in Barnouw, Rost van Tonningen, 107. 
53 Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers, 53. 
54 Barnouw, Rost van Tonningen, 108. 
55 Ibidem 107. 
56 Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers, 28. 
57 Barnouw, Rost van Tonningen, 107. 
58 Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers, 29. 
59 Rapport over de verrichtingen van de afdeeling SOCIALE ZAKEN vanaf de overname der “Werkdienst 
Holland”, NIOD, 176, file 81. Allerlei plannen werden opgesteld wie hoeveel zou ontvangen. 
60 Rapport over de verrichtingen van de afdeeling SOCIALE ZAKEN vanaf de overname der “Werkdienst 
Holland”, NIOD, 176, file 81. voorbeeld: Firma-inzet: alle details moesten worden voorbereid, want in het 
oosten zou men niet even de hoek om kunnen gaan om spullen te kopen. 
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Johannes Marinus Simonis 

Tot slot kolonist Johannes Marinus Simonis. Hij was een kolonist met zowel opportunistische 

als ideologische beweegredenen. Simonis was al vanaf 1935 lid van de NSB, dus hij zal enige 

wereldaanschouwelijke punten van het NSB-program hebben gedeeld. Hij werd echter pas 

tijdens de oorlog, toen het NSB-lidmaatschap voordeeltjes ging inhouden, echt actief. Hij 

participeerde in 1941 in de V-campagne die door de Duitsers was opgezet als tegenhanger van 

het V-teken die de Britse premier Winston Churchill vaak maakte. ‘V for victory’ betekende 

het voor Churchill, oftewel V voor een geallieerde overwinning.61 NSB’ers schreven op 

spandoeken echter de leus: 'V = Victorie, want Duitschland wint voor Europa op alle 

fronten!’. 

 Hoewel de Duitse bezetter niet - zoals de NSB had gehoopt - direct alle hoge posities 

binnen de overheid toekende aan NSB’ers, maakte een NSB’er wel meer kans om een mooie 

functie te krijgen, wanneer een ambtenaar werd ontslagen omdat hij niet geheel meewerkte 

met de bezetter. Simonis zag dat in en hij probeerde door zijn NSB-lidmaatschap 

bedrijfsleider van het nieuwe Roxy theater in Gorinchem te worden, terwijl hij daarvoor 

volgens een bekende eigenlijk te dom was.62 In Rivne werkte hij als elektricien en installeerde 

hij apparaten in het nieuw in te richten theater van Erich Koch.63 Na 2,5 maanden keerde hij 

echter alweer terug naar Nederland. Naar eigen zeggen omdat zijn vrouw nog geen loon 

uitgekeerd had gekregen van de NOC.64 Het motief van Simonis om naar Oekraïne te gaan 

was volgens hemzelf dus om snel geld te verdienen zodat hij zijn gezin kon onderhouden. Tot 

slot was hij zeven maanden werkzaam als filmoperateur voor de Organisation Todt. Hij reed 

rond met een busje om films (‘géén propagandafilms’) te vertonen aan de arbeiders in 

Frankrijk.  

Voor het merendeel van de kolonisten zal gegolden hebben dat de combinatie van 

economisch gewin en ideologische voorkeur hen bewogen heeft om naar het oosten te 

vertrekken. Wanneer de persoon in kwestie immers een grondige hekel had aan het Derde 

Rijk zou hij nooit lid zijn geworden van de NSB, de organisatie waarvan een potentiële 

kolonist lid werd geacht eer hij aangenomen werd door de NOC. Het lidmaatschap van de 

NSB werd aantrekkelijker naarmate de Duitse bezetters deze beweging steeds meer macht en 

privileges gaven. De NOC kon zodoende de arbeiders van de Werkdienst Holland midden in 
                                                
61 http://www.verzetsmuseum.org/tweede-wereldoorlog/nl/achtergrond/achtergrond,propaganda. Geraadpleegd 
op 27 mei 2011.  
62 Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging 
(CABR), 1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inventarisnummer 58216, getuigenverhoor.  
63 NL-HaNA, Justitie / CA Bijzondere Rechtspleging, 2.09.09, inv. nr. 58216. 
64 Ibidem. eigen verklaring in proces-verbaal. 
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de oorlog lucratieve contracten aanbieden. Behalve het gewone loon werd er bijvoorbeeld ook 

rekening gehouden met de gezinssamenstelling door middel van kindertoeslagen en een 

gehuwdentoeslag.65 T. van der Zee, die in samenwerking met W. Goedhuys in opdracht van 

de NOC eind 1942 een rapport schreef over de Werkdienst Holland, opperde in dat rapport 

zelfs nog een pionierstoeslag om meer kolonisten te kunnen werven.66 De NOC bleef dus 

tijdens de kolonisatie nieuwe plannen maken om meer kolonisten te kunnen werven en 

zodoende de kolonisering succesvol te maken. 

De Duitse beleidsmakers probeerden ook tijdens de kolonisering nog veranderingen 

door te voeren waarvan zij verwachtten dat ze de kolonisering succesvoller zouden maken. 

Een voorbeeld daarvan is dat in een overleg met Reichkommissar Koch in 1943 nog werd 

besloten dat de Werkdienst Holland bovenal een scholingsbedrijf moest worden in plaats van 

enkel een bouwbedrijf. 67 Iedere kolonist diende minimaal zes maanden geschoold te worden. 

Daarnaast was het overgaan van de Werkdienst Holland in het Ostwerk Ukraine GmbH een 

uitgelezen kans om nieuwe plannen te maken. Het Ostwerk zou werknemers met veel 

verschillende nationaliteiten (Denen, Fransen, Noren en Belgen) in dienst nemen. Allen 

werden geacht wereldaanschouwelijk en militair geschoold te worden en goed Duits te leren 

spreken.68 Ook werd tijdens de overname vastgesteld hoeveel kolonisten er in welk land 

geworven dienden te worden voor het Ostwerk.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
65 Kurzer Uberblick des Niederländischen Handwerker einsatz in der Ukraine. 4.12.1943, NIOD, 176, 81. 
66 Rapport van de Werkdienst Holland voor de president betreffende de ervaringen, opgedaan te Rowno (Rovno) 
en Kiev. 21.1.1943, NIOD, 265, file 138. 
67 “Vermerk” - oftewel aantekening -  van een overleg met Reichskommissar Erich Koch. 13.5.1943, NIOD, 265, 
file 43.  
68 Brief aan Herrmann Herder. 1.6.1942. NIOD, 265, file 43. Afzender is onbekend. 
69 Vorschläge für einen Haushaltplan des Ostwerkes, NIOD, 265, file 43. 150 Noren, 250 Belgen, 300 
Hollanders, 150 Fransen en 150 Denen naast de 200 Werkdienst Holland arbeiders. 
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 3. DE REALITEIT 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de realiteit van de oostkolonisatie. Dus of Oekraïne tijdens de oorlog 

werkelijk een plaats van raciaal kameraadschap tussen Duitsers en Nederlanders was, hoe de 

arbeidsomstandigheden van de kolonisten waren, of de kolonisten voldeden aan de hoge 

standaard die de Duitse leidinggevenden ter plekke en de NOC hadden en of de NOC de 

financiële problemen die de Werkdienst Holland had voordat het onder de hoede van de NOC 

kwam, kon oplossen.  

 

Raciaal kameraadschap 

De cultivering van de superioriteit van het Germaanse ras was voor Hitler, Himmler en Rost 

van Tonningen een zeer belangrijke drijfveer achter de oostkolonisatie. Het waren dan ook 

niet voor niets Nederlanders die deze kolonisatie mede vorm mochten geven. Volgens 

historicus Wendy Lower ging racisme boven economisch gewin, in tegenstelling tot andere 

kolonisaties van bijvoorbeeld Frankrijk en Groot-Brittannië.70  

Toch waren de praktijkervaringen van de Nederlanders, zowel de kolonisten als de 

NOC, anders. Een rapport van een studiereis van de NOC concludeerde dat de Duitsers de 

Nederlanders dikwijls links lieten liggen.71 Daarnaast berichtte ingenieur E. van Dieren, na 

zijn bezoek aan de Werkdienst Holland, dat het leek alsof de Nederlanders niet gewenst waren 

en dat hij van kameraadschap tussen de Duitsers en Nederlanders niets had gemerkt.72 Zo 

hadden de arbeiders van de Werkdienst Holland geen toegang tot het Deutsche Haus en het 

casino in Rivne.73 De solidariteit onder de Duitse leidinggevenden en de arbeiders was 

volgens de NOC benedenmaats.74  

In het rapport dat Van der Zee in opdracht van de NOC schreef over de Werkdienst 

Holland werd dit bezwaar geïllustreerd door de gang van zaken tijdens Sinterklaasavond. ‘Op 

Sinterklaasavond gebeurde er voor de mannen niets, zelfs geen extra-tje met het eten. (…) 

Maar de Duitsche leiding zelf vond in Sinterklaasavond aanleiding wel een feestje te 

vieren.’75 Dergelijke incidenten verminderden volgens de NOC het geloof en vertrouwen van 

                                                
70 Lower, Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine, 52.  
71 Barnouw, Rost van Tonningen, 113. 
72 Bericht über die Niederländer, die aus dem “Werkdienst Holland”stammen, und zzt in Rowno tätig sind, 
26.10.1943, NIOD, 176, file 81. E. van Dieren was lid van de Raad van Toezicht van de NOC. 
73 “Bermerkung” van de Duitse ingenieur Volkers, NIOD, 265, file 42.  
74 Kurzer uberblick des Niederländischen Handwerker einsatz in der Ukraine, 4.12.1943, NIOD, 176, file 81. 
75 Rapport van de Werkdienst Holland voor de president betreffende de ervaringen, opgedaan te Rowno (Rovno) 
en Kiev. 21.1.1943, NIOD, 265, file 138. 
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‘goed-willende nationaal-socialisten.’76 Of de Werkdienst Holland ooit geheel bestond uit 

goedwillende nationaalsocialisten is echter de vraag. Van der Zee maakte namelijk melding 

van een scheur tussen de nationaalsocialisten en de niet-nationaalsocialisten, omdat de 

ideologisch overtuigden voorgetrokken zouden worden.77 Onder de niet-nationaalsocialisten 

moeten wij wellicht de arbeiders van de Werkdienst rekenen die naar Oekraïne waren 

vertrokken voordat de NOC de Werkdienst overnam, want toen werd van kolonisten nog niet 

verwacht dat zij lid zouden zijn van de NSB. 

Het was in ieder geval duidelijk dat de Duitse leidinggevenden hoopten op zo veel 

mogelijk arbeid van de Nederlandse kolonisten voor een zo weinig mogelijk geld, in plaats 

van op raciaal kameraadschap.78 Van de harmonie en gelijke behandeling tussen de raciale 

broedervolken, zoals de NOC die had verwacht, kwam dus weinig terecht, mede omdat 

winstbeluste Duitse beleidsuitvoerders dit niet als prioriteit zagen. De kolonisten stonden 

duidelijk niet op gelijke voet met de Duitsers. Zij kwamen als het ware tussen de Duitsers en 

de plaatselijke bevolking in de raciale rangorde te staan. Dit, en het feit dat de Nederlanders - 

tot grote ergernis van de Duitse leiding - vaak vriendschappelijker omgingen met de 

inheemsen dan de Duitsers, zorgde er, volgens Barnouw, voor dat de kolonisten als aardiger 

bekend stonden onder de plaatselijke bevolking.79  

 

Arbeidsomstandigheden 

De arbeidsomstandigheden van de kolonisten waren volgens Barnouw beroerd te noemen.80 

Ze kregen niet veel voorlichting of scholing voordat zij vertrokken, zodat velen niet wisten 

hoe zij een boerenbedrijf moesten bestieren en vaak spraken ze weinig tot geen Duits. De 

arbeiders van de Werkdienst Holland waren geen eigen baas dus zij liepen niet tegen het 

eerste probleem aan, maar ook velen van hen hadden moeite met het Duits. Wat hun werk 

vooral bemoeilijkte was dat zij op veel verschillende plekken tegelijk moesten bouwen en dat 

hun bouwleiding niet vakkundig was.81 Dit werkte chaos in de hand.  

Daarnaast was Van der Zee in zijn rapport voor de NOC ontzet over de inrichting van 

de barakken. Hoewel het buiten sneeuwde en hard waaide, ontbrak het in de barakken aan 
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degelijke bedden, goede isolatie van de muren, kachels en brandhout.82 Ook de kleding van de 

Werkdienst voldeed niet aan de eisen van Van der Zee. De kolonisten hadden hun warme 

kleding moeten ruilen voor ‘minderwaardige’, om maar aan de uniformeisen van de Duitse 

leiding te kunnen voldoen.83 Zij liepen nu in te dunne overalls, die bovendien dag in dag uit 

gedragen moesten worden, waardoor Van der Zee groepen zag die ‘er verloopen en slordig 

uitzagen en héél weinig meer van een “keurkorps” hadden.’84  

 

Frictie tussen de NOC en de Duitse leidinggevenden 

De samenwerking met de Duitse leidinggevenden ter plekke, liep voor de NOC niet soepel. 

Wanneer er al moeizaam afspraken waren gemaakt, werden deze vaak niet nageleefd door 

Duitse instanties.85 Vooral Reichskommissar Koch regeerde als een dictator in Oekraïne en 

wilde dus door niemand een strobreed in de weg gelegd worden. De NOC, met haar regeltjes 

en afspraken, werd dus vaak door Koch genegeerd. Koch wenste wel de inzet van 

Nederlandse arbeid, maar geen bemoeienis van de NOC.86  

In het geval van de Werkdienst Holland had de NOC te maken met Nimtz en 

Kalbheim. Bij de NOC was men niet erg enthousiast over hen. Hun leiderschap liet volgens 

de NOC te wensen over. Ten eerste gaven de Duitse leidinggevenden tegenstrijdige bevelen 

aan de kolonisten van de Werkdienst. Ten tweede zorgden zij niet voor voldoende scholing. 

Zo kregen de kolonisten wel een wapen, maar konden zij er niet mee omgaan.87 Ten derde 

werd het incident op Sinterklaasavond dus vol verontwaardiging door van der Zee aan de 

NOC gemeld. Volgens datzelfde rapport dat Van der Zee voor de NOC schreef, zocht Nimtz 

‘enkel zichzelf en zijn positie.’88  

Corruptie was in Oekraïne in alle lagen van de bevolking duidelijk aanwezig. De 

Duitse leidinggevenden, zoals Koch, Nimtz en Reichskommissar Hans Frank van het 

Generaal Gouvernement konden zich door hun macht het meest verrijken en lieten het niet na 

dit te doen.89 Maar ook de Oekraïense helpers waren, net als de Duitse soldaten die in 
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Oekraïne de orde bewaarden, erg actief op de zwarte markt.90 In Oekraïne werd illegale 

handel zelfs centraal in de lokale economie, ondanks  patrouillerende Duitse en Oekraïense 

politiemensen op de marktpleinen.91 

Ten vierde klaagde diplomaat Lingmont dat hij bij zijn bezoek aan de Werkdienst 

Holland niet ontvangen was door Nimtz.92 Nimtz meende dat het bezoek niet was 

aangekondigd, maar de NOC kon bewijzen dat zij meerdere telexen had gestuurd om de 

Duitse leiding op de hoogte te stellen van het bezoek. Toen Lingmont eenmaal gearriveerd 

was in de kolonie en hij onderzoek had gepleegd aldaar, rapporteerde hij aan de NOC dat 

Nimtz probeerde de hele kolonisering zwarter af te schilderen dan de realiteit weergaf, zodat 

de NOC maar zou vertrekken.93 Nimtz meende dat niemand interesse had in de firma-inzet 

maar Lingmont hoorde van andere bronnen in het oosten heel andere verhalen. Zo ging de 

boereninzet, ondanks het partizanengevaar, gewoon door.  

Tot slot schreef Lingmont dat Nimtz buiten de NOC om met Nederlandse firma’s 

correspondeerde, waarvan hij de bewijzen had gezien.94 Kalbheim maakte daarnaast duidelijk 

dat hij zich van de NOC wenste te distantiëren, omdat de NOC volgens hem enkel mannen 

stuurde zonder goede uitrusting.95   

Ook inzake de firma Soetens werd de NOC tegengewerkt door Nimtz en Kalbheim. 

De firma kreeg van de NOC een soort uitzonderingspositie waardoor het vrijwel 

onafhankelijk mocht opereren in de kolonie.96 Nimtz lijfde echter zonder overleg 20 arbeiders 

van de groep Soetens in bij de Werkdienst Holland en wenste het firma-inzetcontract van de 

NOC met de firma Soetens niet te erkennen.97 David Barnouw noemt in zijn boek 

Oostboeren, zee-germanen en turfstekers de firma Soetens als voorbeeld van de ondermijning 

van de monopoliepositie van de NOC.98 Hoewel de firma Soetens inderdaad niet geheel onder 

de NOC viel, ontwaar ik uit de bronnen dat de uitzonderingspositie van de firma vastgesteld 

was in een door de NOC opgesteld contract en de NOC zich verantwoordelijk voelde voor de 
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arbeiders van de firma.99 De touwtjes bleven dus nog wel degelijk in handen van de NOC. De 

firma Soetens had zich bovendien neergelegd bij de afkeuring van 69 van de 70 door hen 

geworven arbeiders. Zij accepteerden dus in zekere zin de interventie en de autoriteit van de 

NOC.  

Dit in tegenstelling tot veel andere Nederlandse firma’s in de oostkoloniën. Van de 

monopolie die de NOC bij haar oprichting had geëist kwam weinig terecht. Veel firma’s 

trokken zich niets aan van de bepaling van de NOC en deden rechtstreeks zaken met Duitse 

instanties.100 Toch werd deze randvoorwaarde niet door iedereen vergeten. Het is een feit dat 

de Werkdienst Holland, dat al langer bestond, na de oprichting van de NOC onder de 

Nederlandse Oostcompagnie kwam te vallen. Deze overname werd gerechtvaardigd met het 

argument dat de NOC rechtmatig een monopolie had over alle Nederlandse activiteit in het 

oosten.101 

 

Gevolgen van de oorlog  

Niet alleen de onwillende houding van de Duitsers maakte het werk van de Nederlandse 

kolonisten lastig, ook de voortdurende oorlog bemoeilijkte de kolonisering.  

De wrede behandeling van de krijgsgevangenen door Duitse soldaten, had een negatieve 

invloed op de sympathie die de Oekraïense bevolking in eerste instantie voor de Duitse 

bezetters had.102 Omdat de Sovjet-Unie Oekraïne pas in 1939 ingelijfd had en dus werd 

beschouwd als veroveraars in plaats van legitieme autoriteit, voelde de Duitse overname 

aanvankelijk als een bevrijding. Het werd de Oekraïners echter al snel duidelijk dat de nazi’s 

even wreed waren en de bezetters het land ook enkel als een wingewest - bevolkt door 

tweederangsburgers - beschouwden. Oftewel het nazisme had voor hen niets méér te bieden 

dan het Bolsjewisme.103 Sommigen besloten zich daarop aan te sluiten bij de 

partizanengroepen die hoofdzakelijk uit gevluchte Sovjet krijgsgevangenen bestonden. De 

sabotageacties van de partizanen compliceerden het werk van de Duitsers en de kolonisten in 

Oekraïne en zorgden voor een continue dreiging.  

Volgens Mazower was de partizanendreiging een selffulfilling profecy. Door angst 

voor aanvallen van de partizanen vergrootten de Duitsers hun wreedheid tegen de lokale 

bevolking, die ervan verdacht werd de partizanen te helpen. De represailles en opsporingen 
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dreven veel inheemsen in de armen van groepen partizanen.104 Vooral Joden, die verder geen 

uitweg hadden, sloten zich vaak aan bij deze groepen.105  

 Daarnaast is het waarschijnlijk dat Nederlandse kolonisten getuige zijn geweest van de 

grote moordpartijen op Joden, aangezien zij in Oost-Europa vaak nabij de lokale bevolking 

doodgeschoten werden. In tegenstelling tot West-Europa, waar Joden eerst getransporteerd 

werden naar concentratie- of vernietigingskampen en daar, uit het zicht van hun dorpsgenoten 

vergast of doodgeschoten werden. Volgens Wendy Lower waren in Oekraïne de 

moordpartijen het hevigst wanneer hooggeplaatste NSDAP’ers op werkbezoek kwamen, 

omdat zij veel beveiligingskorpsen tot hun beschikking hadden.106 Uit de bronnen kon niet 

worden opgemaakt of ook specifiek de arbeiders van de Werkdienst Holland (oog)getuige zijn 

geweest van moordpartijen. 

 Bovendien werden, volgens Barnouw, veel kolonisten ingezet als politieagent of 

frontarbeider.107 Van de drie kolonisten die eerder in deze scriptie behandeld werden, is niet 

bekend of zij voor dergelijke functies werden ingezet. Wel is bekend dat er arbeiders zijn 

geweest bij de Werkdienst Holland die een wapen moesten dragen, waarna de Duitse 

leidinggevenden klaagden dat zij helemaal niet met de wapens konden omgaan.108 Oftewel de 

oorlog zorgde ervoor dat de Nederlandse kolonisten telkens op hun hoede moesten zijn tijdens 

hun kolonisatiewerkzaamheden en zelf ook passief dan wel actief aan het oorlogsgeweld 

deelnamen.  

 

Ondertussen groeide het gebrek aan arbeiders in de kolonie. De oorlog was nog niet 

gestreden en de oorlogsvoering eiste steeds meer mankracht. Na de snelle opmars van de 

Wehrmacht in 1941,keerde het tij in de winter van 1942-1943 in het voordel van de Sovjet 

Unie, met de Slag om Stalingrad. 

Al in november 1941 vroeg een inspecteur van de Wehrmacht zich af wie er voor het 

Duitse Rijk zouden gaan werken wanneer Russische krijgsgevangenen en Joden massaal 

werden uitgehongerd en doodgeschoten.109 Deze bezwaren werden door hogergeplaatsten 

tegengesproken met de woorden dat de ideologische overwinning op het Bolsjewisme 

belangrijker was dan zulke pragmatische problemen en dat wanneer Duitsland gewonnen had, 
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het Duitse Rijk onbeperkte toegang tot mankracht uit de Sovjet-Unie zou hebben.110 Het werd 

echter steeds duidelijker dat Duitsland de oorlog niet zou winnen, maar het moorden ging 

onverminderd door, ook in het gebied waar de kolonisten van de Werkdienst Holland 

werkzaam waren. Reichkommissar Koch redeneerde namelijk dat het vermoorden van Joden 

de vraag naar voedsel verminderde en er dus meer overbleef voor groepen mensen die wel 

levenswaardig werden geacht.111 

Het arbeiderstekort in de koloniën werd niet alleen veroorzaakt door het uitmoorden 

van de vijanden van het Duitse Rijk, Duitse en Nederlandse coördinatoren hadden daarnaast 

grote moeite om enthousiaste kolonisten te vinden.112 Dus hoewel Einsatzgruppen van de SS 

en de Wehrmacht hun taak vervulden om de oostelijke gebieden te “reinigen van ongewilde 

elementen”, konden wervingsinstanties niet aan de verwachting voldoen om genoeg 

kolonisten te rekruteren. In de lente van 1943 verwachtte Nimtz echter wel van de NOC dat 

zij 150 vakmannen naar Rivne zou sturen.113 Bereichsleiter van de NOC H. von Puttkammer 

antwoordde daarop dat er nog maar weinig handwerklieden in Nederland waren en dat het dus 

zeer lastig zou worden de gevraagde 150 mannen te sturen.114 Pragmatische oplossingen voor 

dit arbeiderstekort volgden: Oekraïners werden vaker op leidinggevende posities aangesteld 

en later werden zelfs Joden aangenomen.115 Raciale homogeniteit en economische winst 

bleken dus niet verenigbaar.116  

 

Teleurstellende kolonisten 

Daar kwam bij dat de kolonisten die geworven konden worden vaak niet aan de eisen van de 

Duitse leiders en de NOC voldeden. Ondanks de strenge selecties van de NOC trok zij, 

volgens Barnouw, voornamelijk uitschot aan, dat in Nederland geen baan meer kon krijgen en 

dus hun geluk maar ging beproeven in het oosten.117   

Over onder andere de arbeiders van de Werkdienst Holland, kreeg de NOC klachten 

over misdragingen. De kolonisten hadden het algemene voedsel gehamsterd, geroofd en 

verhandeld op de zwarte markt, waardoor zij van de Duitsers de zeer beledigende bijnaam 
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‘witte Joden’ kregen.118 Zij kwamen in opspraak toen bleek dat zij de burgerkledij die zij van 

de Werkdienst hadden gekregen, hadden doorverkocht op de zwarte markt.119 Van der Zee 

noteerde dat hij zich geschaamd had Nederlander te zijn toen hij op bezoek was.120 Daarnaast 

meende Van Dieren, die in opdracht van de NOC op werkbezoek ging bij de Werkdienst, dat 

hij in zijn hele leven nog nooit zulke ‘Schweinereien’ had aanschouwd als in de barakken van 

de Werkdienst Holland.121  

Nimtz berispte de NOC omdat zij onder andere ongeneeslijk zieken op transport naar 

Rowno hadden gezet. Daar ‘draagt de Werkdienst Holland de [reis]kosten niet voor’, aldus 

Nimtz.122 Daarnaast werden de Nederlandse kolonisten bekritiseerd om hun gebrek aan 

discipline. Nimtz en zijn medewerkers beklaagden zich meerdere malen over de Nederlanders 

die niet in het juiste uniform liepen.123 Kolonist Bartholomeus de Bruijn verklaarde na de 

oorlog überhaupt nooit een uniform te hebben gedragen.124 De NOC legde de oorzaak bij ‘de 

afkeer van een doorsnee-Nederlander voor uniform en militaire houding’ en bij het gebrek aan 

de juiste stoffen, als gevolg van de schaarste gedurende de oorlog.125 De Duitse beleidsmakers 

lieten zich echter niet uit het veld slaan en in een overleg op 28 april 1943 werd voorgesteld 

om de Werkdienst dan maar in Italiaanse uniformen te laten lopen, mits deze eerst in de goede 

kleur werden geverfd.126  

Niet alleen de Nederlandse kolonisten bleken in de praktijk niet de ideale kolonisten 

voor de Duitse beleidsmakers, ook de Volksdeutschen kregen kritiek. Veel Duitse ambtenaren 

prefereerden Oekraïense collaborateurs voor functies in lokale overheden omdat zij als 

betrouwbaarder werden geacht dan de Volksdeutschen, terwijl de laatstgenoemden geacht 

werden de Germaanse superioriteit in het oosten te laten herleven.127  
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Financiële problemen 

Door looncontracten voor toekomstige kolonisten kreeg Rost van Tonningen 

hoogstpersoonlijk een aanvaring met Nimtz. Rost van Tonningen kreeg geen duidelijkheid 

van Nimtz over hoeveel de arbeiders van de Werkdienst Holland zouden gaan verdienen in 

Rivne en Kiev. Dat bemoeilijkte het werven en aannemen van nieuwe werknemers danig, 

want bij het sollicitatiegesprek kon de NOC geen uitsluitsel geven over het te verwachten 

loon.128 Nimtz meende dat nieuwe werknemers in de onderste loonklasse dienden te beginnen 

en zich door goed presteren naar hogere loonklassen zouden kunnen werken, terwijl Rost van 

Tonningen duidelijk probeerde te maken dat het voor de NOC dan vrijwel onmogelijk zou 

worden om nieuwe arbeiders te werven.129 Besloten werd dat na een technische test in 

Nederland de kolonisten werden ingedeeld in klasse 1, 2 of 3 en dat zij dan te horen kregen 

dat als zij goed werk leverden zij in de kolonie naar een hogere klasse konden opklimmen.130  

 

Bij de overname van de Werkdienst Holland had de NOC beloofd dat zij de 

misstanden rondom de uitbetaling van de lonen zou oplossen. Maar hoewel telkens alle 

regelgevingen rondom de lonen ordelijk genoteerd werden, was op dit gebied het gat tussen 

de theorie en de praktijk het grootst. Volgens Van der Zee zorgde de combinatie van overuren 

maken, deze niet uitbetaald krijgen en steeds aan nieuwe projecten moeten beginnen voor een 

verminderde arbeidsproductiviteit bij de Werkdienst Holland.131 De NOC liet deze kritiek niet 

voor wat het was en probeerde dus keer op keer de misstanden met betrekking tot de 

uitbetalingen op te lossen. De moeilijkheid zat volgens een ‘Rapport over de afrekening met 

den “Werkdienst Holland”’ vooral in het feit dat er nog nooit een afstemming was gemaakt 

tussen de gedane betalingen en de (openstaande) bedragen die op de loonkaarten van de 

kolonisten stonden.132 Een afstemming werd vervolgens bemoeilijkt doordat bij uitbetalingen 

via de giro geen namen ‘der begunstigden’ stonden genoteerd, het was dus moeilijk te 

achterhalen wie al wel loon had ontvangen. Daardoor kon het volgens het rapport zijn 

voorgekomen dat kolonisten dubbel uitbetaald waren (zowel via de giro als via de kas) of dat 
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er betalingen waren gedaan die niet terug gevonden konden worden op de loonstaten. Oftewel 

het was één grote chaos. 

De realiteit voor de kolonisten was dat hun loon vaak lang op zich liet wachten.133 

Kolonist De Bruijn bijvoorbeeld verklaarde na de oorlog nooit geld te hebben ontvangen van 

de NOC.134 Dit zal één van de redenen zijn geweest waarom kolonisten zich op de lokale 

zwarte markt begaven. Daar konden ze immers snel geld verdienen.135 Een andere reden was 

dat er weinig voedsel beschikbaar was voor de kolonisten, aangezien de oorlog voor 

verstoring van de hele infrastructuur zorgde. Een bericht over de Nederlanders die werkzaam 

waren bij de Werkdienst meldde in oktober 1943 dat ‘de verpleging (...) slechter en slechter’ 

werd.136  

Op papier klonken de arbeidsovereenkomsten goed. De toeslagen voor gezinnen met 

kinderen, extra verdienen bij het maken van overuren en een toeslag voor gehuwden. Echter, 

toen het geld, zowel loon als toeslagen, niet of op zeer onregelmatige basis werd uitbetaald, 

viel voor veel kolonisten een hoofdreden voor hun avontuur in het oosten weg. Voor kolonist 

Simonis was de financiële chaos de reden voor vertrek.137 Wat de kolonisten van de 

Werkdienst Holland vooral schokte was dat zij geen ongevallengeld zouden ontvangen, omdat 

de Werkdienst daarvoor niet verzekerd was. Zij kwamen daar achter toen hun collega Haring 

overleed en zijn vrouw niets ontving van de Werkdienst.138 De kolonisten hebben vervolgens 

zelf geld bij elkaar gelegd om de weduwe te ondersteunen.  

 

Ondertussen had de NOC ook te maken met ontevreden vennoten. Nederlandse 

bedrijven hadden aandelen van de Nederlandse Oostcompagnie gekocht, maar de 

onderneming leverde hen niets op. Volgens Rost van Tonningen moesten de aandeelhouders 

geduld hebben, het had bij de Verenigde Oostcompagnie immers ook een tijd geduurd voordat 

de investeringen zich terugbetaalden. Maar veel vennoten trokken zich terug uit de 

Nederlandse Oostcompagnie. 139 

 Het enthousiasme van het bedrijfsleven voor de onderneming was dus minder groot 

dan Rost van Tonningen had verwacht. Sowieso liet het Nederlandse enthousiasme veel te 

wensen over. In plaats van een open instelling waar iedere Nederlander zijn geluk kon 
                                                
133 Barnouw, Rost van Tonningen, 109. 
134 NL-HaNA, Justitie / CA Bijzondere Rechtspleging, 2.09.09, inv. nr. 106496. 
135 Barnouw, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers, 25. 
136 Bericht über die Niederländer, die aus dem “Werkdienst Holland” stammen, und zzt. in Rowno tätig sind, 
26.12.1943, NIOD, 176, file 81..  
137 NL-HaNA, Justitie / CA Bijzondere Rechtspleging, 2.09.09, inv. nr. 58216. 
138 Kurzer Uberblick des Niederländischen Handwerker Einsatz in der Ukraine, 14.12.1943, NIOD, 176, 81. 
139 Barnouw, Rost van Tonningen, 120. 
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beproeven werd de NOC  door het gros van het Nederlandse volk gezien als een ‘gehate’ 

NSB-instelling en als een ‘handlanger’ van de vijand.140 Meewerken aan de oostkolonisatie 

werd na de oorlog dan ook beschouwd als een strafbaar feit. Door dit gebrek aan Nederlandse 

steun was de harde realiteit voor de zeer Duitsgezinde Rost van Tonningen dat zijn 

organisatie niet aan de verwachtingen van nazi-Duitsland kon voldoen.141 

 

Oekraïne  

Tot slot viel de kolonisering van Oekraïne en de kolonie zelf de Duitsers tegen. De 

verwachting dat de koloniën ontgonnen en bevolkt zouden worden door boeren ging niet op. 

De kolonisering ontkwam niet aan industrie en centrale planning.142 Dit fenomeen was overal 

in het Derde Rijk te ontwaren. Hoewel de nationaalsocialisten een ‘pure’ agrarische 

samenleving als ideaal hadden en dus het “corrupte” modernisme de rug toekeerden, werd in 

de praktijk flink gebruik gemaakt van de vruchten van de moderne tijd. Tanks, enorme 

asfaltwegen, werkkampen en een goedwerkende bureaucratie zijn kenmerken van zowel het 

Duitse Rijk als van de moderniteit.143  

Oekraïne bleek daarnaast in werkelijkheid uit minder wuivende graanvelden te bestaan 

en kon dus niet, zoals voor de kolonisatie was verwacht, als de graanschuur van het Duitse 

Rijk fungeren.144 Het grootste gedeelte van de oogst werd enkel gebruikt om de Wehrmacht te 

voeden. Er bleef dus nauwelijks iets over om de reguliere bevolking te voeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
140 NL-HaNA, Justitie / CA Bijzondere Rechtspleging, 2.09.09, inv. nr. 58216, bevel tot dagvaarding. NL-
HaNA, Justitie / CA Bijzondere Rechtspleging, 2.09.09, inv. nr. 36341, uitspraak. 
141 Barnouw, Rost van Tonningen, 111 en 115. 
142 Lower, Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine, 163. 
143 Ibidem 163. 
144 Mazower, Hitler’s empire, 283 
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CONCLUSIE 

Er bestond een groot gat tussen de verwachtingen die de Duitse beleidsmakers en uitvoerders, 

de Nederlandse Oostcompagnie en de kolonisten hadden en de realiteit. Hoewel aan een paar 

verwachtingen werd voldaan, zoals dat de NOC de Werkdienst Holland onder haar hoede 

kreeg vanwege haar monopolie en dat er wel degelijk echt gebouwd is in Oekraïne aan 

bijvoorbeeld het theater, worden deze overschaduwd door het gebrek aan voldane 

verwachtingen. 

 

Wat bovendien opvalt in de analyse van de verwachtingen is dat niet zozeer de 

verwachtingen van de Duitsers botsten met die van de Nederlanders, maar dat er vooral een 

conflict bestond tussen de verwachtingen van de beleidsmakers (Nederlands dan wel Duits) 

en de uitvoerders (de Duitse leidinggevenden ter plekke en de kolonisten). Eerstgenoemden 

verwachtten veel enthousiasme onder het Nederlandse en Duitse volk en dat de kolonisten 

vakkundige nazi’s zouden zijn, terwijl de meeste beleidsuitvoerders voornamelijk werden 

aangetrokken door economisch gewin. 

Uit de bestudering van de realiteit van de oostkolonisatie valt juist een andere 

“scheidslijn” te ontwaren. Het raciale kameraadschap tussen de Duitsers en de Nederlanders 

bleek in werkelijkheid veel kleiner dan verwacht en de Duitse leidinggevenden van de 

Werkdienst Holland werkten de NOC vaak tegen. De kolonie was vaak het toneel van ruzies 

tussen de Nederlanders en de Duitsers. Daar moet echter bij vermeld worden dat de relatie 

tussen de Nederlandse kolonisten en de NOC er ook geen zonder wederzijdse irritaties was. 

De kolonisten van de Werkdienst Holland bleken ongedisciplineerd en waren actief op de 

zwarte markt, terwijl de NOC de uitbetalingen van het loon van de Werkdienst niet op orde 

kreeg.  

 

De voornaamste oorzaak van het grote gat tussen de verwachtingen en de realiteit, was 

de oorlog die gedurende het hele oostkolonisatieproject woedde in Europa. Daardoor waren 

mannen, die anders wellicht een nieuw bestaan hadden kunnen opbouwen in Oekraïne, nodig 

in de strijd en was er continue dreiging van sabotageacties van partizanen, wat vestiging in de 

kolonie onaantrekkelijker maakte. Daarnaast was door de oorlog de infrastructuur in Europa 

ontregeld waardoor aanlevering van goederen moeizaam ging. Een andere oorzaak was dat de 

verwachtingen simpelweg te hoog waren. Bijvoorbeeld met betrekking tot het enthousiasme 

die de NOC verwachtte van het Nederlandse volk en de aantallen bereidwillige kolonisten 

(Duitsers, Volksdeutschen en Nederlanders) die de Duitsers verwachtten. Het is zeer 
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onwaarschijnlijk dat in tijden van vrede wel zoveel gezinnen naar het oosten zouden zijn 

getrokken.  
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