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INLEIDING 

 

Treason doth never prosper, what’s the reason? For if it prosper, none dare call it treason (1 

– Sir John Harrington – 

Stel, het Britse leger wordt bij Duinkerken compleet vernietigd en London sluit 

een vredesakkoord met Hitler. Vervolgens wordt de Sovjet-Unie in enkele weken 

verslagen waarmee Duitsland de beoogde Lebensraum verkrijgt. Japan kan vanwege 

haar bondgenootschap met Duitsland olie krijgen uit de Kaukasus waardoor een aanval 

op Pearl Harbor niet meer nodig is.  Amerika zet de isolationistische koers voort en blijft 

daarom afzijdig, waarmee de Duitse hegemonie in Europa een feit is. In welk geval 

schrijver dezes en een kleine groep kandidaatsstudenten 70 jaar later aan de Universiteit 

Utrecht (onder strenge censuur natuurlijk en doordrenkt met nazistisch gedachtegoed) 

hun afstudeerscriptie zouden schrijven over de eerste “nobele Nederlandse Germanen” 

die in dienst van het Großdeutsche Reich naar het Oosten vertrokken.  

Gelukkig is het niet zo gegaan en meteen in deze opmerking zit precies het 

probleem van Tweede Wereldoorloghistoriografie: objectiviteit. Nuance en objectiviteit 

staan hoog in het vaandel binnen de geschiedschrijving, maar de Tweede Wereldoorlog 

is een geval apart binnen dit credo. 66 Jaar na dato laat deze oorlog nog steeds haar 

emotionele sporen na op de mensheid; hetgeen niet vreemd is natuurlijk aangezien 70 

miljoen mensen het leven lieten, vele landen of zelfs continenten voor grote delen in de 

as lagen en de levens van nog eens vele miljoenen mensen meer ernstig ontwricht 

waren. Het nazisme wordt door velen nog steeds gezien als een van de meest vreselijke 

en moreel verdorven stromingen. Zo is Hitler’s Mein Kampf het enige verboden boek in 

Nederland en herdenken we iedere 4 mei de talloze slachtoffers van de nazi-terreur. 

Nazisme staat dus gelijk aan alles wat fout is.  

Als gevolg hiervan gingen (en gaan) vele historici dus, als het aankomt op 

Tweede Wereldoorlog geschiedschrijving, plots wat losser om met de heersende 

conventies wat betreft objectieve historiografie; sommigen trekken duidelijk partij, 

anderen zijn wat subtieler in hun afkeer voor het nazisme.  Zo is het boek De Tweede 

Wereldoorlog van R. van Houten een goed voorbeeld van een duidelijk partijdig boek. 

                                                 
1 A. Jones (ed.), Chambers Dictionary of Quotations (Frankrijk 1996) 457. 
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Het laat geen mogelijkheid onbenut om flink uithalen naar de vijandelijke mogendheden: 

“Hitler had zich immers gestort in een orgie van wreedheid, een beestachtige slachtpartij 

waarvan de wereld nog steeds niet is bekomen. Voor zoiets kan men moeilijk een goed 

woord overhebben.”2 Ook tegenwoordig nog proberen auteurs “positieve” associaties of 

beschrijvingen van nazi’s en collaborateurs te relativeren, opdat zij zelf niet gezien zullen 

gaan worden als nazi-sympathisanten. Mark Mazower, een autoriteit op het gebied van 

het Derde Rijk, laat deze subtiliteit zien in zijn boek Hitler’s Empire – Nazi Rule in 

Occupied Europe bij een beschrijving van een conflict tussen Hans Frank en andere 

nazi-prominenten. Als criticaster van het nazi-beleid lijkt Frank een “goede nazi”, maar 

Mazower lardeert zijn beschrijving van Frank voor alle zekerheid met klare voorbeelden 

om aan te tonen dat hij zeker geen sympathie voor Frank heeft, en dat Frank niet gezien 

dient te worden als “goede nazi”.3  Een ander voorbeeld is Ian Kershaws biografie van 

Hitler die in de recensies vol lof, maar tegelijkertijd kritisch werd ontvangen. Zo stelde F. 

W. Burke dat Kershaw “soberly objective” was in zijn beschrijving van Hitler; een zowel 

positief als negatief op te vatten opmerking.4  

Hoe het ook zij, zoals het een goed historicus betaamt, zal ik in deze eindscriptie 

pogen om een zo objectief mogelijk beeld neer te zetten van Willem Frederick Gerhardt, 

nationaal-socialist en kolonisator voor de Nederlandse Oostcompagnie. Als rode draad 

zal gekeken worden naar de beweegredenen van Gerhardt om zich aan te sluiten bij het 

nazisme. Was hij een opportunist die met de wind mee woei of was hij eerder het 

product van een teleurgestelde Interbellum generatie die het nazisme zag als de redding 

voor hen en Europa? 

Ten slotte wil ik de lezer erop wijzen dat in sommige voetnoten verder tekst en 

uitleg gegeven wordt; deze zullen gekenmerkt worden door een ander lettertype. Verder 

worden in verband met de privacywetgeving, van sommige personen slechts hun 

initialen gegeven. Een laatste noot nog wat betreft de carrière van Gerhardt: ondanks 

uitgebreid onderzoek, is het mij in veel gevallen niet geheel duidelijk geworden wat zijn 

werkzaamheden precies inhielden; in de bronnen worden ze slechts en passant en 

zonder verdere uitleg genoemd.  

 

                                                 
2 R. van Houten, De Tweede Wereldoorlog, (Rotterdam 1977) 10. 
3 M. Mazower, Hitler’s Empire – Nazi Rule in Occupied Europe (London 2008) 249-256. 
4 W.F. Burke, ‘Hitler, Vol.2, 1936-1945: Nemesis’, World War II, Vol. 16, Issue 4, (Leesberg VA, 2001) 68. 
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DUISTERE TIJDEN – HET INTERBELLUM IN EUROPA 

In zijn jeugd groeide Gerhardt op in een roerige periode. Hoewel Nederland niet 

meedeed aan de Eerste Wereldoorlog, betekende dat niet dat het leven minder 

spannend was voor de Nederlandse bevolking: de oorlogsdreiging was immer aanwezig, 

het leger bleef gemobiliseerd en alles ging op de bon. Met het einde van de Eerste 

Wereldoorlog hoopte men dat deze oorlog daadwerkelijk The Last Great War zou zijn, 

en dat met de Vrede van Versailles en de stichting van de Volkenbond respectievelijk 

Duitsland geneutraliseerd zou zijn en de wereldvrede bewaakt zou worden. De realiteit 

was echter anders. De Versailles-bepalingen waren zeer streng, Duitsland kreeg overal 

de schuld van, moest forse herstelbetalingen doen en veel territoria afstaan, waardoor 

het vredesverdrag al snel Das Dictaat genoemd werd. Ook veel Geallieerden vonden de 

vrede veel te streng. De Britse Premier Lloyd George was wel voor een Duitse 

bestraffing maar niet op de lange termijn zoals voorgeschreven in Versailles. De Franse 

veldmaarschalk Foch vond de bepalingen zelfs zo vergaand dat hij na het lezen van het 

verdrag in 1919 zei: “Ce n’est pas une traité de paix, c’est un armistice de vingt ans.”5  

De enige die blij was met het Verdrag, was de Franse premier Clemanceau die lang had 

gezind op wraak. Twintig jaar later kreeg Foch gelijk en zou Frankrijk een dure prijs 

betalen voor deze wraak; het was wellicht maar goed dat beide heren vóór de Tweede 

Wereldoorlog al overleden waren.6 

Dankzij de nederlaag en het vernederende vredesverdrag werd Duitsland een 

broeinest van haat en radicalisme. De grootmachten Frankrijk en Groot-Brittannië waren 

zeer getraumatiseerd door de oorlog en raakten steeds meer op hun retour. De VS trok 

zich terug in isolationisme en stemde bovendien tegen de toetreding tot de Volkenbond. 

Dit tot grote teleurstelling van de Amerikaanse president Wilson die hiermee definitief 

zijn dromen in duigen zag vallen, daar van zijn nobele Veertienpuntenplan ook al weinig 

terecht was gekomen. De Volkenbond bleek, veelal vanwege de afwezigheid van het 

sterke Amerika, een vrij zwak internationaal orgaan te zijn dat in tijden van crisis niet 

                                                 
5 Jones, Chambers Dictionary of Quotations, 395. 
6 Voor meer informatie over het Interbellum zie: M. Gilbert, A History of the Twentieth Century, Vol. I (London 
1997); R. Overy en A. Lane, The Morbid Age – Britain Between Wars (London 2009);   M. Mazower, Dark 
Continent – Europe’s Twentieth Century  (Bath 1998); G. Mai, Europa 1918-1939: Mentalitäten, 
Lebensweisen und Politik zwischen den Weltkrieg (Stuttgart 2001) en M. Kropman (red.), Memo – 
Geschiedenis voor de Tweede Fase (’s-Hertogenbosch 2003). 



 6

afdoende kon reageren om situaties te beteugelen en dat door de Fransen en Britten op 

zijn tijd cynisch werd gebruikt voor hun eigen doeleinden  

De beurskrach van 1929 verergerde de situatie al helemaal. Veel landen raakten 

in een diepe crisis, waarvan Duitsland het schrijnendste geval was; briefjes van 500 

miljoen Reichsmark waren nodig om de meest basale levensbehoeften als brood en 

melk te kunnen kopen. Groot-Brittannië en Frankrijk werden ook zwaar getroffen door de 

crisis. Beide landen waren nog steeds niet bekomen van de economische oorlogsschade 

en moesten veel geld steken in het onderhoud van hun omvangrijke imperiale rijken. 

Dankzij deze financiële crisis, hoge werkeloosheid, dure imperiale overstretch, de 

blijvende traumatische ervaringen van de Eerste Wereldoorlog en het onvermogen van 

de politiek om deze problemen het hoofd te bieden, raakten beide landen in een 

sombere en teleurgestelde situatie. 

Duitsland was er, zoals eerder gezegd, nog veel slechter aan toe. Vernederd, 

sterk verzwakt door Versailles en lijdend onder de economische crisis met hoge 

werkeloosheid en hyperinflatie als gevolg. Het land was verscheurd, maar er was wel 

een universele afkeer voor de Weimarrepubliek die gehaat werd omdat ze de Vrede van 

Versailles had geaccepteerd (veel keus had ze echter niet) en omdat ze de 

fundamentele problemen binnen Duitsland niet kon oplossen. Gezien de slechte situatie 

hoopten veel Duitsers, maar ook Europeanen in andere landen, dat er iemand opstond 

in hun land die de problemen wel het hoofd kon bieden. Daar de oude partijen de 

bevolking niet konden helpen, zochten velen hun heil bij radicalere stromingen zoals het 

communisme, fascisme of het nazisme. Willem Gerhardt was zo iemand. 

JEUGD, OPLEIDING EN OVERTUIGINGEN 

Willem Frederik Gerhardt werd geboren op 5 maart 1903 in Rotterdam en 

groeide daar ook op. Na de middelbare school te hebben afgerond, studeerde Gerhardt 

af als landbouwkundig ingenieur aan de H.B.S. landbouwschool te Wageningen. Zijn 

baan als landbouwkundige nam hij zeer serieus en hij deed zijn werk met grote 

overtuiging. Al rond zijn twintigste jaar was hij overtuigd van het socialistisch 

gedachtegoed, maar dat zou later omslaan in nationaal-socialisme. Hij vond de ophoping 
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van kapitaal bij een selecte elitegroep een slechte zaak, omdat het de arbeidersklasse 

onrecht aandeed hetgeen volgens hem zou leiden tot spanningen en conflicten.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEN IN NEDERLANDS-INDIË EN AANHANGER VAN DE NSB8 

Eind jaren twintig ontmoette hij Elizabeth Luktie die ook uit Rotterdam kwam en 

met wie hij op 11 oktober 1928 in het huwelijk trad. In de jaren dertig vertrok hij samen 

met zijn vrouw naar Nederlands-Indië waar hij de leiding kreeg over de 

pluimveevoorlichtingsdienst en werd hij belast met de leiding van de agrarische afdeling 

der Nederlandse Veehouderijcentrale.9 Samen met Elizabeth woonde hij in Buitenzorg 

(hedendaags Bogor) op West-Java waar het echtpaar twee zoons kreeg. Zijn leven in 

Nederlands-Indië had een sterke invloed op zijn ideologische gedachtegoed.  

Onder de blanke bovenklasse in Indië bestonden namelijk sterke 

extreemrechtse sentimenten.  Blanken voelden zich in de kolonie niet op hun gemak 

omdat ze in de minderheid waren ten opzichte van ruim zestig miljoen inheemsen die ze 

zowel haatten als vreesden; deze gevoelens waren overigens wederzijds.10 De koloniale 

                                                 
7 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inventarisnummer: 89544, oud dossiernummer: 6917, Eigen 
verklaring verdachte W.F. Gerhardt (april 1945, nr. 1751-A). 
8 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722 
9 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inventarisnummer: 89544, oud dossiernummer: 6917, Eigen 
verklaring verdachte W.F. Gerhardt (april 1945, nr. 1751-A). 
10 R. te Slaa en E. Klijn, De NSB – Opkomst en van de Nationaal Socialistische Beweging 1931-1935 I 
(Amersfoort 2009) 61-62, 687.; T. Pollmann, ‘’Men is fascist of men is het niet’ – De Indische NSB als 

Hoewel hij met deze mening naar het 

marxisme/communisme lijkt te neigen, is dat niet het 

geval. Integendeel, Gerhardt had een sterke afkeer 

van het marxisme, omdat hij tegen het samengaan 

was van alle arbeiders ter wereld en omdat hij het 

een atheïstische stroming vond die haaks stond op 

zijn geloof. Vóór de oorlog hoorde hij bij de 

Nederduitse Hervormde Kerk maar in de jaren 

veertig bekeerde hij zich tot het Katholicisme. 

 

Willem Gerhardt rond 1940 (8
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elite streefde naar het behoud van het blanke koloniale gezag en had een sterke afkeer 

voor de Ethische Politiek (11 vanuit Den Haag. Terwijl Kamerlid Van Deventer positief 

reageerde op de opkomst van het Indisch nationalisme met zijn uitspraak: “het wonder is 

geschied, Insulinde, de schone slaapster is ontwaakt”, kochten Nederlanders massaal 

wapens en munitie in.12 Velen, ook (of eerder met name) binnen de bestuurskringen en 

bij de ondernemers, waren het “slappe ethische geklets” spuugzat; toegeeflijkheid 

creëerde alleen maar onrust.13 De Ethische Politiek en Den Haag stonden letterlijk 

symbool voor de afstandelijke en ondeskundige politiek die totaal niet op de hoogte was 

van de “daadwerkelijke” situatie in Nederlands-Indië. Bewegingen zoals de Vaderlandse 

Club en de NSB, die respectievelijk predikten dat “krachtig Hollands optreden het beste 

voorbehoedsmiddel was tegen de dolle eisen van Oosterse nationalisten” en dat “het 

superieure blanke ras zich moest sterken tegen de gele en Aziatische dreiging”,  vielen 

dan ook in zeer goede aarde bij veel blanke kolonisten.14 

Zijn leven in Nederlands-Indië had een onuitwisbare indruk op zijn wereldbeeld 

achtergelaten en na zijn terugkeer uit de kolonie in 1934, raakte Gerhardt steeds sterker 

overtuigd van het nationaal-socialisme. Zo vreesde hij nog meer voor de negatieve 

gevolgen van de onrechtmatigheid van ongelijke inkomensverdeling. Verder betreurde 

hij de teloorgang van traditioneel gedachtegoed zoals eerbied voor arbeid, liefde voor 

volk en vaderland en godsvertrouwen. Volgens hem was de oorzaak hiervan de 

decadente jeugd die alleen maar gericht was op “veel en gemakkelijk geld verdienen [en] 

op direct en gemakkelijk genot.”15 Verder was hij door zijn leven in Indië ook gegrepen,  

door de grote angst dat Europa ten onder zou gaan door “een opdringerig Azië en het 

gele ras”, net zoals veel nazi’s. Opmerkelijk is wel dat Gerhardts angsten niet in het 

bijzonder sterk raciaal getint waren zoals dat bij de nazi’s wel het geval was. Hij was een 

                                                                                                                                                         
imperiale droom en melkkoe’, in M. Bloembergen en R. Raben (red.), Het koloniale Beschavingsoffensief –
Wegen naar het nieuwe Indië 1890-1950 (Leiden 2009) 172-173.; M.G. van Riessen (red.), Van ‘Eerste 
Schipvaart’ tot ‘Laatste Bastion’– De koloniale relaties tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië (Groningen 
2006) 68-69, 71-73. 
11 De Ethische Politiek was vanaf 1900 het beleid dat werd gevoerd door de Nederlandse regering om de 
Nederlands-Indië te civiliseren. Volgens Kamerlid Van Deventer had Nederland een “ereschuld” omdat het 
Indië alleen maar had uitgebuit maar daarvoor niets had teruggedaan. Als een goede voogd moest 
Nederland de kolonie en de inheemse bevolking opvoeden, verzorgen en meer kansen bieden; de 
zogenaamde Voogdijgedachte.  
12 Van Riessen, Van ‘Eerste Schipvaart’ tot ‘Laatste Bastion’, 68. 
13 Ibidem, 69.  
14 Ibidem, 73.; Pollmann, ‘’Men is fascist of men is het niet’, 171-173. 
15 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Eigen verklaring verdachte W.F. 
Gerhardt (april 1945, nr. 1751-A). 
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racist die wel geloofde in de superioriteit van het Europese blanke ras, maar nergens 

riep hij op tot de uitroeiing van de zogenaamde inferieure rassen.16 Hij was vooral bang 

voor het opdringerige Azië dat Europa ten gronde zou richten en daarmee dus ook het 

Europese boeren- en landbouwbestaan waaraan hij zoveel waarde hechtte.17 

Zijn opvattingen leidden ertoe dat hij in contact kwam met de NSB, waarvan hij 

een overtuigd aanhanger werd. Zo stelde het NSB programma ‘Leidend Beginsel’ dat de 

beweging zich inzette voor de handhaving van traditionele waarden en principes zoals 

de zedelijkheid en het lichamelijke welzijn van het volk door middel van zelfrespect voor 

de natie, tucht, orde en solidariteit onder de bevolking. Verder verzette de NSB zich sterk 

tegen de teloorgang van het Nederlandse Rijk/Imperium, veroorzaakt door futloosheid, 

onwil, onmacht, ongeloof, onverschilligheid en verdeeldheid.18 De beweging had veel 

aanhang onder boeren en jongeren die het door de economische crisis erg lastig hadden 

gekregen. Onder boeren met name heerste namelijk een sterk sentiment dat ze niet 

serieus werden genomen door de politiek en boerenorganisaties zoals Landbouw en 

Maatschappij werden kweekvijvers van nazistisch gedachtegoed.19 Voor velen zou het 

een kleine stap zijn richting de NSB, die in Landbouw en Maatschappij een bondgenoot 

vond.20 Ook de NSB predikte dat het boerenleven aan de grondslag van de samenleving 

lag, maar ging hierin nog een stapje verder. NSB-propagandist en Boerenleider E.J. 

Roskam, waarover later meer, verheerlijkte en romantiseerde het boerenbestaan en de 

kracht van de natuur. Hij bestempelde dat het blanke ras werd bedreigd door de 

gekleurde rassen, het bolsjewisme en de decadentie van de Westerse samenleving en 

dat alleen een herwaardering van het landbouwbestaan het Nederlandse volk kon 

redden. Natuurlijk sloten opvattingen zoals geloof in God, volk en vaderland hierbij 

uitstekend aan. Deze ideologische cocktail van fysiocratie, cultuurpessimisme, 

calvinistische godsvrees en Germaanse/nordische rassenleer was koren op de molen 

van Gerhardt die hiervan heilig overtuigd was geraakt door zijn leven in Indië en zijn 

werkzaamheden als landbouwkundige.21 

 

                                                 
16 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Het Orkest Europa. 
17 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Uitspraak Tribunaal te Rotterdam, pag. 2-3. 
18 Te Slaa en Klijn, De NSB, 126. 
19 Ibidem, 21, 300. 
20 Ibidem, 306. 
21 Ibidem, 388-391. 
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Ondanks zijn overtuigingen werd Gerhardt (nog) geen lid van de NSB, daar hij 

werkzaam was als ambtenaar voor de Nederlandse Veehouderijcentrale en  

overheidsfunctionarissen hun baan verloren als zij NSB’ers waren of werden.22Hieruit 

blijkt dat hij het welzijn van zijn gezin boven politieke belangen plaatste. Zijn baan bij de 

Veehouderijcentrale betaalde volgens Gerhardt erg goed, en het is zeker geen vreemde 

redenering dat hij het zich met een gezin in tijden van crisis niet kon veroorloven om zijn 

baan te verliezen.23 Dat betekende echter niet dat zijn overtuigingen er minder sterk op 

werden en hij was een fervent bezoeker van de NSB bijeenkomsten. Met het uitbreken 

van de Tweede Wereldoorlog zou zijn leven in een stroomversnelling geraken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, Nederlandse Landstand, Archief: 120. 
23 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Eigen verklaring verdachte W.F. 
Gerhardt (april 1945, nr. 1751-A). 

Boerenleider Evert Jan Roskam (22 
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DE TWEEDE WERELDOORLOG IN EUROPA 

Voordat we ons verder kunnen verdiepen in Gerhardts leven gedurende de 

bezetting, zal eerst een korte schets gegeven worden van de Tweede Wereldoorlog, en 

dan specifiek de veroveringstochten van Duitsland in Europa gedurende de periode 

1939-40. 

Na de bittere München Conferentie (24 van 1938 begon het bij de Fransen en 

Britten langzaam maar zeker door te dringen dat Hitler niet tevreden gesteld kon worden. 

Ondanks de conferentieafspraken slokte Duitsland toch de restanten van Tsjecho-

Slowakije op en annexeerde Hitler het Memelgebied in Litouwen. Groot-Brittannië zegde 

Frankrijk militaire steun toe en beide landen samen stelden zich garant voor de 

onafhankelijkheid van landen als Griekenland en Polen.25  Het Europese schaakbord 

stond klaar en de stukken waren opgesteld voor een oorlog. Duitsland deed de 

openingszet met de inval van Polen op 1 september 1939. Twee dagen later verklaarde 

Groot-Brittannië en Frankrijk Duitsland de oorlog; de Slag om Europa was begonnen.26 

DE VAL VAN HET WESTEN 

Hitler was aanvankelijk zeer verbaasd en teleurgesteld over de Britse en Franse 

oorlogsverklaring. Hoewel hij uiteindelijk de oorlog zocht, meende Hitler dat Duitsland in 

1939 nog niet volledig gevechtsklaar was. Toch hoefde hij zich van de Britten en de 

Fransen in feite weinig aan te trekken. Frankrijk en Groot-Brittannië hadden vooral geld 

gestopt in defensieve maatregelen in plaats van offensieve operaties; iets wat de Britten 

later in de oorlog (met name tijdens de Battle of Britain) echter geen windeieren zou 

leggen.  

Duitsland mocht dan nog niet geheel voorbereid zijn op oorlog, toch was het 

Duits leger de gehele oorlog door een van de beste krijgsmachten onder de strijdende 

partijen. Het Poolse leger was daarentegen sterk verouderd, zwaar in de minderheid en 

                                                 
24 Tijdens deze conferentie tussen Duitsland (Hitler), Italië (Mussolini), Frankrijk (Daladier) en Groot-
Brittannië (Chamberlain) werd besloten dat het Sudetenland in Tsjecho-Slowakije aan de Duitsland zou 
worden afgestaan. Tsjecho-Slowakije zelf was niet uitgenodigd en had geen inspraak bij deze gang van 
zaken. 
25 M. van Rossem, Drie Oorlogen – Een kleine geschiedenis van de 20ste eeuw (Amsterdam 2010 VIII druk), 81. 
26 Voor gedetailleerdere (militaire) informatie over de Tweede Wereldoorlog in Europa zie: H.P. Willmott e.a., 
World War II (London 2004); D. Sommerville en I. Westwell, The Complete Illustrated History of the First and 
Second World Wars (London 2010); Holmes, R. (red.), World War II: The Definitive Visual Guide (London 
2009) en A. Swanston en M. Swanston, The Historical Atlas of World War II (London 2007).  
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ingesloten; naast de Duitsers zouden zij ook een Russische inval te verduren krijgen. 

Opmerkelijk genoeg hield Polen het uit tot 28 september, vechtend in de hoop dat de 

Westerse Geallieerden hen te hulp zouden schieten, maar niemand kwam. 

THE PHONEY WAR, LA DRÔLE DE GUERRE OF DER SITZKRIEG 

Tijdens deze Schemeroorlog bleven de Westerse Geallieerden in hun stellingen 

liggen, wachtend op de Duitsers. Zij gingen er namelijk vanuit dat deze oorlog zich ook in 

de loopgraven zou gaan afspelen, en uit de Eerste Wereldoorlogervaring wist men dat 

de defensieve partij daarbij in het voordeel was. Tijd was echter in het voordeel van de 

Duitsers die nu kostbare tijd kregen om hun troepen uit Polen over te plaatsten naar het 

Westen en ze klaar te maken voor nieuwe gevechten. De Westerse Geallieerden 

hadden geen goed oog gehad voor de potentie van de tanks en gemechaniseerde 

infanterie; theorieën van officieren zoals Liddell Hart en De Gaulle werden genegeerd.27  

Dit in tegenstelling tot de Wehrmacht waar ambitieuze en capabele officieren zoals 

Guderian, Rommel en Von Manstein wel de kans hadden gekregen om hun 

tanktheorieën in praktijk te brengen.28 Na de oorlog stelde de Duitse generaal Jodl 

tijdens de Neurenberg Processen dat Duitsland zeer veel geluk had gehad, aangezien er 

110 Franse en Britse divisies onverrichterzake in hun stellingen waren blijven zitten, 

terwijl zij slechts werden geconfronteerd met 23 Duitse divisies.29  

Een andere belangrijke gebeurtenis was de Winteroorlog tussen Rusland en 

Finland. Het Rode Leger won deze oorlog dan wel, maar het presteerde dermate slecht 

tegen het kleine Finse leger dat Rusland niet meer serieus werd genomen als 

strijdmacht. Dit zou Hitler sterk beïnvloeden tijdens zijn beslissingen aan het Oostfront, 

waarover later meer. 

FALL GELB UND ROT 

In april-mei 1940 was het dan zover: Duitsland viel met man en macht West-

Europa aan. Noorwegen, Nederland en België waren totaal niet bij machte om de 

Wehrmacht tegen te houden en werden moeiteloos onder de voet gelopen. Gerhardt 

                                                 
27 J. Keegan (ed.), Who was Who in World War II (London 1978) 66-67, 138-139. 
28 Ibidem, 94, 142, 173, 177. 
29 Trail of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Vol. XV (Neurenberg 1946) 350; 
geraadpleegd via: Library of Congress, http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html, 
laatst gewijzigd: 27 juli 2010, datum raadpleging: 25 april 2011.  
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was vanwege zijn slechte ogen en slechte gehoor afgekeurd voor militaire dienst, maar 

hij werd tijdens de oorlogsdagen wel ingezet in Noord- en Zuid-Holland om, met succes, 

het vee uit de abattoirs te evacueren.30 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Britse en Franse legers waren onaangenaam verrast door de rappe Duitse 

opmars en dan met name door hun aanval vanuit de Ardennen, een gebied dat door hen 

gezien werd als “onbegaanbaar voor met name gemotoriseerde en gepantserde 

eenheden”.32 De Frans-Britse defensie verwachtte het zwaartepunt van het Duitse 

offensief in de Elzas of het front België-Nederland en was dus verkeerd gepositioneerd 

om de Duitse legers tegen te kunnen houden. De Fransen zaten achter hun peperdure 

Maginotlinie in Elzas-Lotharingen en het Britse leger (The British Expeditionary Force) 

zat aan de Belgische grens langs het Kanaal, want net zoals in de vorige oorlog waren 

de Britten bereid om door te vechten tot de laatste Fransman. Toen de Geallieerden 

erachter kwamen wat er gaande was, was het echter veel te laat. In een razend tempo 

rukten de Duitse divisies op waardoor de Britse en Franse legers zich halsoverkop 

moesten terugtrekken.  De Geallieerden dreigden letterlijk de zee ingedreven te worden 

als ze niet snel iets ondernamen om de Duitse opmars te stoppen. De Duitse linies 

waren echter overstretcht en de Duitse divisies moesten hergroeperen en bijkomen van 

de uitputtende veldtocht, waardoor de opmars net voor het Kanaal tot stilstand kwam. Dit 

                                                 
30 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Eigen verklaring verdachte W.F. 
Gerhardt (april 1945, nr. 1751-A). 
31 R. Overy, The Second World War – The Complete Illustrated History (London 2010) 43. 
32 A.F. Manning, e.a. (red.), Algemene Geschiedenis der Nederlanden XV (1982 Haarlem) 30. 

De Duitse inval in het Westen (31 



 14

gaf de Geallieerden kostbare tijd en in allerijl stuurden de Britten alles wat maar kon 

varen richting Duinkerken om het leger te evacueren. Met het verlies van al haar 

materiaal en een groot deel van haar ervaren militairen en officieren, vluchtten de 

restanten van de BEF (met enkele duizenden Fransen) het Kanaal over. Frankrijk vocht 

een verloren strijd en stond er nu ook nog eens alleen voor. Na enkele weken vergeefs 

verzet, capituleerde Frankrijk in juli 1940.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wereld stond versteld. Wat de Duitsers twintig jaar geleden in vier jaar niet 

was gelukt, deden ze nu zonder de grootste moeite in luttele weken. Europa was onder 

Duitse hegemonie gebracht, Frankrijk was roemloos ten onder gegaan en de Britten 

waren met de staart tussen de benen van het Continent verjaagd. Het is cruciaal goed te 

begrijpen wat voor een impact dit maakte op de Europese burgers. Frankrijk en Groot-

Brittannië waren eeuwenlang onbetwiste grootmachten geweest in Europa (en de 

wereld) en nu waren zij beide verslagen door de underdog Duitsland. De Roemeense 

schrijfster Waldeck stelde dat “de val van Frankrijk de climax was van het twintig jaar 

lang falen van de democratieën om beloftes van vooruitgang en het aanpakken van 

werkeloosheid, de economische crisis, sociale onrust, partijegoïsme en wat allemaal wel 

niet, waar te maken.”34 Zij beschreef hiermee uitstekend de heersende opvatting van 

veel Europeanen. 

 

                                                 
33 Overy, The Second World War, 44. 
34 M. Mazower, Dark Continent – Europe’s Twentieth Century  (Bath 1998) 145.  

Duinkerken 1940 (33 
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DUITSE HEGEMONIE – GERHARDT EN DE BEZETTING 

La trahison est une question de dates (35 

– André Thérive – 

Na de val van West-Europa was Duitsland heer en meester op het Continent. 

Groot-Brittannië stond er alleen voor en kon na de nederlaag bij Duinkerken op korte 

termijn weinig meer uitrichten, Rusland had een niet-aanvalsverdrag met Duitsland en 

Amerika hield zich afzijdig. In deze context was collaboratie met de Duitsers voor velen 

een reële optie, want nazi of geen nazi, niemand kon ontkennen dat Duitsland in korte 

tijd had aangetoond waartoe het in staat was. Met de nederlaag van de Europese staten 

was het failliet van de liberale democratieën voor velen een feit geworden en moest men 

de Duitse hegemonie accepteren. Velen zagen echter ook mogelijkheden om, weliswaar 

onder Duits bestuur, een nieuwe start te maken. De Nederlandse Unie of Petain in 

Vichy-Frankrijk waren soortgelijke gedachten toegedaan.   

Ook Gerhardt zag de mogelijkheden die de Duitse hegemonie bracht. Hij 

hoopte, net als vele andere collaborateurs zoals Mussert in Nederland en Quisling in 

Noorwegen, dat Duitsland de broedernaties als Nederland, Noorwegen en Denemarken 

zou opnemen als gelijkwaardige partners in de Nieuwe Europese Duitse Orde. De 

teleurstelling die hij had vanwege het vertrek van Koningin Wilhelmina en de 

Nederlandse regering was groot en volgens hem stelde dit hem al helemaal voor het fait 

accompli om de Duitse overheersing te accepteren. Het dienen van de NSB/NSDAP was 

nu de beste manier om het Nederlandse volk te helpen.36 Opmerkelijk hierbij is dat hij 

pas lid werd op 11 augustus 1940, drie maanden nadat Nederland verslagen was. 

Hiervoor zijn drie redenen aan te voeren. Ten eerste het al eerder genoemde welzijn van 

zijn gezin. Ten tweede de aanvankelijke twijfels die hij had over het gedrag van NSB-

leider Mussert. Zo vond hij Mussert soms bijzonder ontactisch optreden en zich veel te 

“on-Nederlands” opstellen. Gerhardt geloofde namelijk in een “Nieuw Europa” waarin 

Duitsland de leiding had, maar met Nederland als volwaardig lid binnen deze nieuwe 

                                                 
35 Auteur onbekend, http://www.proverbes-francais.fr/proverbe-theme/trahison-traitre.php, laatst gewijzigd: 29 
mei 2011, datum raadpleging: 29 mei 2011. 
36 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Uitspraak  
Tribunaal te Rotterdam, pag. 2-3.; Nationaal Archief  te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief 
Bijzondere Rechtspleging (CABR) 1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, 
Eigen verklaring verdachte W.F. Gerhardt (april 1945, nr. 1751-A). 
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orde en niet als onderdeel van Duitsland.37 Als laatste kan worden aangedragen dat hij 

pas echt over de streep werd getrokken toen hij de mogelijkheid zag om binnen de NSB 

te werken voor de agrarische sector waarmee hij in zijn ogen het boerenvolk van dienst 

kon zijn.38 

HET AGRARISCH FRONT, DE WA EN DE NEDERLANDSE SS 

In februari 1941 kreeg Gerhardt het verzoek om voor het net opgerichte 

Agrarisch Front te gaan werken. Nu de heerschappij van de nazi’s (en de NSB) zeker 

was/leek, durfde Gerhardt wel wat meer risico’s te nemen en kon hij zijn ideologische 

overwegingen boven praktische belangen zetten. Als nieuwe organisatie was het 

Agrarisch Front volgens Gerhardt “een embryonaal orgaan zonder hecht fundament [en 

de toekomst ervan] nog bij uitstek onzeker”.39 Maar ondanks deze bezwaren, zegde hij 

zijn beter betaalde baan bij de Veehouderijcentrale op en ging hij werken voor het 

Agrarisch Front, omdat hij dit als zijn plicht zag en via deze organisatie hoopte een 

alomvattende landbouworganisatie te kunnen oprichten die het Nederlandse 

boerenbestaan weer nieuw leven kon inblazen.40 Gerhardt was zoals al gezegd erg 

begaan met het lot van Nederlandse boeren en had een voorliefde voor de landbouw en 

volgens hem was aan het boerenbestaan in Nederland veel afbreuk gedaan.41   

Gerhardt werd door Roskam, de directeur en Generaal-Adviseur van de 

Landstand, belast met de leiding over de productieslag. Zijn taak hier was het opstellen 

van “parolen” die vaststelden hoe en wat boeren het beste konden produceren of 

verbouwen, opdat hiermee een optimale productie kon worden bereikt.42 De commissie 

Radio-uitzendingen had volgens Gerhardt direct verband met de productieslag waardoor 

                                                 
37 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Pleitnotities Mr. J. van Duijvendijk., pag. 1.; 
Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Eigen verklaring verdachte W.F. 
Gerhardt (april 1945, nr. 1751-A). 
38 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Eigen verklaring verdachte W.F. 
Gerhardt (april 1945, nr. 1751-A).; Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief 
Bijzondere Rechtspleging (CABR) 1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Proces-verbaal 
Tribunaal te Rotterdam 13 juni 1947, pag. 4. 
39 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Eigen verklaring verdachte W.F. 
Gerhardt (april 1945, nr. 1751-A). 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, Nederlandse Landstand, Archief: 120, inv. nr.: 
136. 
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hij een keer op de radio kwam om de luisteraar voor te lichten over de “Productieslag-

1941”.43 Verder hield hij een lezing in Leeuwarden waar hij onder andere sprak over 

genetica en rassenleer.44  

Zijn werk bij het Agrarische Front werd voor Gerhardt een grote teleurstelling, 

daar er van zijn ideologische voorstellen niets terecht kwam. De commissie-Posthuma, 

waarin Gerhardt de laatste zes maanden nog secretaris was, heeft nog wel met grote 

inspanning geprobeerd om de oude landbouworganisaties met het Agrarisch Front te 

laten samengaan. Volgens Gerhardt werd dit echter teniet gedaan door de Nederlandse 

Landstand die volgens hem onkundig en ontactisch te werk ging en vergeven was van 

corrupte politiek.45 De commissie-Posthuma werd uiteindelijk opgenomen in de 

Nederlandse Landstand, waardoor Gerhardt hiervan automatisch lid werd. Naast zijn 

werkzaamheden als secretaris, werkte Gerhardt binnen de Commissie ook voor de 

afdeling Propaganda en deed hij op verzoek teksten van radiovoordrachten over 

landbouwkundige onderwerpen toekomen aan vele luisteraars en geïnteresseerden 

(hoogstwaarschijnlijk boeren). Verder controleerde hij van tevoren of radioredes wel 

voldeden aan de censuurcriteria.46 47 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
43 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Proces verbaal W.F. Gerhardt, bewijsstuk: XXVIII.  
44 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Proces verbaal W.F. Gerhardt, bewijsstuk: XXI.;  
Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Uitspraak, pag. 3. 
45 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09,  inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Eigen verklaring verdachte W.F. 
Gerhardt (april 1945, nr. 1751-A). 
46 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, Nederlandse Landstand, Archief: 120, inv. nr.: 
205. 
47 L. de Jong, De Bezetting (Den Haag 1990) 83. 

Een WA demonstratie (47  
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In de tussentijd was hij ook lid van de Weerbaarheidafdeling (WA), de knokploeg 

van de NSB waar hij de rang had van konstabel. Dit was echter niet vrijwillig want het 

was verplicht voor alle NSB-leden onder de 40 jaar om lid van de WA te worden. 

Vanwege zijn fysieke beperkingen (slechte ogen en gehoor), zijn niet zo sportieve/sterke 

voorkomen en vanwege zijn drukke werkzaamheden bij het Agrarisch Front, nam hij niet 

aan enige acties deel. Daarom werd hij op 14 juli 1941 ontslagen uit de WA. Gerhardt 

was sowieso niet het “vechterstype” en hij had een afkeer voor het wangedrag binnen de 

WA en het geweld dat de ze gebruikten “om de straten schoon te vegen”.48 Naast de 

verplichting tot dienst bij de WA, moest Gerhardt ook colporteren met het NSB-blad Volk 

en Vaderland (Vo.Va.).49 

 

 

 

 

 

 

Op 17 mei 1942 nam Gerhardt dienst bij de Nederlandse SS (Schutzstaffel) 

waar hij de rang van SS-Man kreeg. Dit was deels op aanraden/aandringen van het 

bestuur van de Nederlandse landstand, dat graag zag dat er enkele van haar leden ook 

bij de SS zaten, maar toch vooral vanwege zijn persoonlijke overtuiging dat “de leden 

van de Nederlandse SS echte nationaal-socialisten waren, wars van profiteren enz.”50  

Zijn diensttijd bij de SS zou voor hem echter een bijzonder nare ervaring worden. 

Gerhardt had weinig op met, wat hij noemde, “militair gedoe” en was er van overtuigd dat 

gezien zijn fysieke beperkingen hij niet mee hoefde te doen aan zware exercities. Hij 

hoopte vooral op een “intellectueel lidmaatschap” bij de SS.51 Hij kwam echter van een 

                                                 
48 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09,  inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Eigen verklaring verdachte W.F. 
Gerhardt (april 1945, nr. 1751-A).. 
49 De Jong, De Bezetting, 115. 
50 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Pleitnotities Mr. J. van Duijvendijk., pag. 3. 
51 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Proces verbaal W.F. Gerhardt, pag.2. 

 
Een colporteur met De Unie (49 
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koude kermis thuis. Toen hij zich probeerde te verontschuldigen voor deze oefeningen, 

werd hem verteld dat hij daar niet zo gemakkelijk van af zou komen. Die avond werd hij 

met een overvalwagen bij zijn huis afgehaald en naar het Malieveld gebracht. Hier 

duwden de SS’ers hem een wapen in de handen, waarop hij over het veld heen en weer 

moest rennen en als Gerhardt iets zei, werd hij uitgekafferd en werd hem bevolen Duits 

te spreken.52 De SS werd dus een complete desillusie. Ook bleken de Nederlandse 

SS’ers niet de “ware nazi’s” waarop hij gehoopt had; hij vond de insteek van de 

Nederlandse SS veel te Duits.53 Bij de SS bleef Gerhardt een vreemde eend in de bijt; hij 

weigerde pertinent mee te doen aan oefeningen en hield er dus “ander” gedachtegoed 

op na. Uiteindelijk werd hij op 23 juli 1943 vanwege ondisciplinair gedrag oneervol 

ontslagen.54 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN DIENST VAN DE KOLONIALE BELANGEN 

Hoewel Gerhardt geen groot liefhebber was van de Landstand, heeft hij er toch 

twee jaar gewerkt. Ten dele kan dit verklaard worden uit het feit dat zijn herhaaldelijke 

verzoeken tot ontslag werden afgewezen. Bij de Landstand bekleedde hij aanvankelijk 

een functie als adviseur waarbij hij eenmalig voor boeren van de Nederlandse Landstand 

                                                 
52 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Proces verbaal W.F. Gerhardt, pag.2. 
53 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Pleitnotities Mr. J. van Duijvendijk., pag. 3. 
54 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Stamkaart Nederlandse SS: W.F. Gerhardt. 
55 D. Barnouw, Geschiedenis van Nederland 1940-1945 – Canon van de Duitse Bezetting (Zutphen 2010) 23. 

Leden van de Nederlandse SS (55 
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een voordracht hield over de productieslag.56 Later werd hij stafleider van de 

Hoofdafdeling Voortbrenging. Dit was echter van korte duur, want in 1942 kreeg hij van 

Roskam de opdracht om samen met een aantal andere collega’s een tweeweekse 

studiereis te ondernemen naar de Baltische staten. Zij zouden hierbij vergezeld worden 

door niemand minder dan Rost van Tonningen. Op zijn initiatief was namelijk op 6 juni 

1942 de Nederlandse Oost Compagnie opgericht met als doel het werven en 

klaarstomen van Nederlanders om als kolonisten in het Oosten de grote onontgonnen 

landerijen te gaan exploiteren. Dit geheel in de geest van het nazisme en de 

Grossraumpolitik.57 Het Oosten werd gezien als benodigde Lebensraum voor het 

Duitse/Germaanse volk (en de Germaanse broedervolkeren zoals de Nederlanders, 

Noren en Denen) om te kunnen overleven.  Ook hoopten de nazi’s dat met de komst van 

Germaanse boeren er een “bloedwal” van zuivere ariërs zou worden opgeworpen om de 

“Aziatische horden” buiten de deur te houden.58 Het doel van deze reis was dan ook: 

onderzoek doen naar de mogelijkheden voor kolonisatie van deze gebieden voor 

Nederlandse Oostvaarders.  

OP REIS IN HET OOSTEN 

Het gezelschap vertrok op 7 juni 1942 richting Berlijn waar ze op 8 juni rond half 

acht in de ochtend aankwamen en werden ontvangen door Reichsminister Alfred 

Rosenberg en een aantal van zijn functionarissen.59 Na een overnachting in een hotel 

vertrok het gezelschap laat in de avond met de trein richting Tilsit. Na een lange en 

vermoeiende reis arriveerden ze aldaar om drie uur ’s middags, en twee uur later 

vertrokken ze met de auto richting Riga, 230 kilometer rijden. Deze tocht verliep niet 

zonder kleerscheuren want na ongeveer 70 kilometer verongelukte de wagen. Het was 

echter niet al te ernstig; Gerhardt en de andere inzittenden liepen enkel schrammen en 

andere kleine verwondingen op. Na een tussenstop bij een turfbedrijf Radviliskis waar 

Joden als slaven werden gebruikt en een avondmaal bij de Kreiskommissar van 

                                                 
56 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Proces-verbaal van Aanhouding 
(handgeschreven), pag. 4. 
57 C.D.J. Brandt, J.J. van Bolhuis e.a., Onderdrukking en Verzet – Nederland in Oorlogstijd II (Nijmegen zp jaar) 
262. 
58 Mazower, Hitlers Empire, 206-207. 
59 Het gehele reisverslag van Gerhardt is te vinden in het NIOD te Amsterdam onder:  Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie, Nederlandse Oost Compagnie, Archief: 176, Inv. nr.: 597, pag. 2-4. 
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Schaulen, reden ze weer door naar Riga waar ze uiteindelijk om kwart voor drie ‘s 

nachts aankwamen.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Riga begon het echte werk. ’s Middags op 10 juni was er een overleg met 

Duitse medewerkers van het Rijkscommissariaat werkzaam op de afdelingen Wirtschaft 

en Ernährung und Landwirtschaft, de generaal-directeur van het bedrijfsleven en de 

generaal-commissaris van Letland. Het hoofdpunt bij deze vergadering was de 

dringende vraag die er bestond naar bekwame West-Europese leiders en personeel om 

de staatsgoederen in deze gebieden te runnen. Verder deelden de lokale functionarissen 

aan het studiegezelschap mee welke andere agrarische gebreken zij ondervonden en 

werden er landbouwtechnische vragen beantwoord over de agrarische omstandigheden. 

In de avond werden ze ontvangen door de president van het Grosse Gilden im Ostland 

waarvoor Rost van Tonningen ook een rede gaf en ter afsluiting hadden ze nogmaals 

een bespreking met enkele functionarissen van het Rijkscommissariaat. Hierna keerden 

ze terug naar hun hotel om zich voor te bereiden op wederom een lange reis van 320 

kilometer de volgende ochtend richting Pernau en Reval in Estland. Onderweg 

bezochten ze nog een zouterij en rookerij en hadden ze besprekingen met lokale 

ondernemers en bestuurders. Op 12 juni hadden ze in Reval een vergadering met de 

delegatie van de generaal-commissaris L. en zijn staf over de mogelijkheden om 

Nederlanders in te zetten in de visserij, turfwinning, conservenfabricage en de land- en 

tuinbouw. Die middag hadden ze een lunch in het huis van de generaal-commissaris 
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waarna ze even ontspanden en Reval konden bezichtigen. Na dit toeristische uitje 

hadden ze weer een vergadering met Prins H. en zijn assistenten van de afdeling 

Wirschaft in Estland over verschillende landbouwkundige zaken. De laatste dagen van 

de studiereis zouden worden besteed aan het bezoeken van enkele lokale bedrijven, 

boerderijen en landerijen om plannen te maken voor de inzet van Nederlandse 

ondernemers en landbouwers en te vergaderen met lokale Duitse ondernemers en 

beambten. Op 20 juni vertrok het gezelschap weer richting Nederland. Via 

Köningsbergen ging men met de trein terug naar Berlijn waar ze nog een laatste 

bespreking hadden met F. von H. van het Ostministerium. Op 21 juni zeiden de heren 

elkaar gedag en keerden daarna afzonderlijk terug richting Nederland; Gerhardt vertrok 

die middag met zijn collega’s J. R. en P. H. terug naar Den Haag, waar ze rond twaalf 

uur ‘s avonds aankwamen.  

Na zijn terugkeer stelde Gerhardt een rapport op waarin hij de agrarische- en 

industriële  capaciteiten van de Baltische staten analyseerde. Verder gaf hij ook een 

beschrijving van het landschap en het klimaat en welke voor- en nadelen die met zich 

meebrachten. Ook stelde hij dat de Baltische gebieden een fundamenteel gebrek 

hadden aan inwoners, maar Gerhardt zag hierin een prachtkans (voor Nederland). Hij 

meende dat Nederland erg dichtbevolkt was, terwijl haar akkerbouw- en 

tuinbouwopbrengsten praktisch hun hoogtepunt hadden bereikt.61 Nu er dankzij de 

Tweede Wereldoorlog nieuwe gebieden vrij waren gekomen, was hij dan ook een groot 

voorstander van het verplaatsten van een groot deel van de Nederlandse boeren en 

tuinders naar het buitenland. Vanuit deze nieuwe gebieden zouden de Nederlandse 

boeren hun vaderland kunnen onderhouden. Verder zou Nederland tegelijkertijd een 

nieuwe afzetmarkt gegeven worden.62 Naast het onderhouden van Nederland zelf, 

zouden de Nederlandse Oostvaarders ook hun bijdrage leveren aan de ondersteuning 

van andere Europese landen met als gevolg dat er een krachtig en welvarend Nieuw-

Europa tot stand zou komen waarmee de toekomst van het blanke ras veiliggesteld zou 

worden.63 Tot slot concludeerde hij dat zijn analyse voor de exploitatie van de Baltische 

landen slechts als een voorlopig plan moest worden beschouwd. Volgens hem was het 

noodzakelijk dat er spoedig onderzoek zou worden gedaan naar de mogelijkheden die 

                                                 
61 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, Nederlandse Oost Compagnie, Archief: 176, 
Inv. nr.: 597, pag. 23. 
62 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, Nederlandse Oost Compagnie, Archief: 176, 
Inv. nr.: 597, pag. 23-24. 
63 Ibidem, 21, 23-24. 
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Wit-Roetenië (Wit-Rusland) en Oekraïne te bieden hadden. Het accent lag namelijk bij 

deze gebieden en hier zou volgens Gerhardt een veel massalere inzet van Nederlanders 

mogelijk zijn dan in de Baltische gebieden.64 Op persoonlijk verzoek van Rost van 

Tonningen stuurde Gerhardt zijn verslag met foto’s van de reis naar hem op.65  

ONTSLAG BIJ DE LANDSTAND EN WERK BIJ HET OOST-INSTITUUT 

Na zijn terugkomst ging hij weer aan het werk als stafleider en ondanks zijn 

aanvankelijke afkeer voor de Nederlandse Landstand, probeerde Gerhardt er toch het 

beste van te maken. Wat niet gelukt was met het Agrarisch Front, probeerde hij 

simpelweg opnieuw, maar dan bij de Landstand. Wederom was hij echter getuige van 

het wanbeleid en corruptie binnen de Landstand en het onvermogen om harmonieus 

samen te werken met de Duitse bezetter. Zo kreeg hij klachten van boeren uit Texel die 

voor de Wehrmacht voor weinig geld onmogelijke productiequota’s moesten halen, 

terwijl de arbeiders van de Wehrmacht zelf te veel betaald kregen en veel te weinig werk 

verrichtten.66 Door zijn onvrede over de gang van zaken kwam hij hierdoor waarschijnlijk 

in conflict met Boerenleider Roskam.67 Uit hun onderlinge privé-correspondentie blijkt dat 

beide heren elkaars meningen onverenigbaar vonden, met als gevolg dat Gerhardt vond 

dat ze op een gegeven moment niets anders meer aan het doen waren dan stechelen en 

langs elkaar heen praten.68 Gerhardt gaf aan dat hij (wederom) teleurgesteld was in de 

Landstand, aangezien ze niet de verwachtingen kon of wilde waarmaken waarop hij had 

gehoopt.69 Verder was hem ook al een nieuwe baan aangeboden bij het Nederlandse 

Oost-Instituut, een wetenschappelijke afdeling van het NOC. Daar zijn idealen veel meer 

                                                 
64 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, Nederlandse Oost Compagnie, Archief: 176, 
Inv. nr.: 597, pag., 28. 
65 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Uitspraak Tribunaal te Rotterdam, pag. 5. 
66 Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, Nederlandse Oost Compagnie, Archief: 120, Inv. nr.: 771, 
Correspondentie tussen Ir. W.F. Gerhardt en Dr. Ir. M.D.D. 
67 Uit de correspondentie van Gerhardt (te vinden in zijn strafdossier in het Nationaal Archief te Den Haag) 
blijkt dat hij ruzie had met Roskam. De brieven die Roskam aan hem gestuurd heeft, zitten echter niet in dit 
dossier en zijn door mij ook niet gevonden in het NIOD te Amsterdam, waardoor niet geheel te achterhalen 
was waarover de twee heren nu precies ruzie hadden. Uit getuigenissen tijdens Gerhardts proces blijkt dat 
hij weigerde zijn werkzaamheden voort te zetten wanneer hij werd geconfronteerd met wanbeleid en 
corruptie. Dit, en het feit dat Roskam eind 1943 vanwege corruptie en wanbeleid bij de Landstand werd 
gearresteerd en ontslagen, geeft naar mijn mening derhalve de meest plausibele verklaring voor het 
conflict dat zij hadden. 
68 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, privé-correspondentie W.F. Gerhardt (bewijsstuk 
XXIV). 
69 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, privé-correspondentie W.F. Gerhardt (bewijsstuk 
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overeenkwamen met die van het NOC dan met die van de Landstand, of eerder gezegd 

het gebrek aan idealen bij de Landstand, besloot Gerhardt er definitief een punt achter te 

zetten. In 1943 diende hij  nogmaals met klem een ontslagverzoek in dat toen eindelijk 

werd ingewilligd waardoor hij op 31 juli vertrok als medewerker van de Nederlandse 

Landstand. In augustus 1943 werd hij bij het NOI aangenomen door de directeur van het 

Instituut drs. W. Goedhuis als agrarische adviseur met de taak om wetenschappelijk 

onderzoek te verrichten naar de kolonisatie van het Oosten.  

JOURNALISTIEK BIJ DE WAAG EN EEN ZIEKE VROUW 

Tijdens zijn werkzaamheden voor het NOI, kreeg Gerhardt van het algemeen 

Nederlands weekblad De Waag het verzoek om enkele artikelen te schrijven over de 

productieslag. De Waag was weliswaar een nationaal-socialistisch gekleurd blad, maar 

het was meer gericht op intellectuelen, in tegenstelling tot het “volksere” Volk en 

Vaderland.70 De redactie van De Waag was tevreden over zijn werk en vroeg Gerhardt 

of hij nog meer artikelen voor de krant wilde schrijven. Het gros van zijn artikelen ging 

over “onschuldige” landbouwonderwerpen. Zijn artikel “Het Vetprobleem” is hiervan een 

goed voorbeeld; hierin stelt Gerhardt dat vet erg belangrijk is voor de mens en welke 

maatregelen er allemaal genomen kunnen worden om een toekomstig vettentekort te 

voorkomen.71 Niet alles was echter even onschuldig als het leek, daar hij in sommige 

artikelen namelijk impliciet de mogelijkheden uiteenzette die zich dankzij de Duitse 

veroveringen voordeden. 

Gedurende zijn freelance werkzaamheden voor De Waag schreef Gerhardt één 

politiek artikel genaamd “Het Orkest Europa”, waarin zijn politiek-ideologische 

standpunten het beste naar voren komen. Zo stelt hij dat “de strijd waarin Duitschland en 

Italië thans verwikkeld zijn, een strijd is tegen machten welke niet Duitschland en Italië 

doch gansch Europa belagen”.72 De Sovjet-Unie en de VS met hun Engelse slaaf waren 

volgens Gerhardt alles behalve Europese mogendheden (de VS geografisch gezien 

sowieso niet) en momenteel waren deze drie naties bezig met een militaire expeditie om 

                                                 
70 N. Opten en J. de Poel, ‘Voor volk en vaderland’, Het Brabants Dagblad, 27 augustus 2010, 12-13. 
71 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
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het Europese continent te onderwerpen en te knechten.73 Volgens Gerhardt was het van 

groot belang dat alle Europese naties de schouders eronder zouden zetten, hun 

productie tot het uiterste zouden opvoeren en onder leiding van/samen met Duitsland en 

Italië de imperialistische Russen, Amerikanen en Britten een halt zouden toe roepen. Dit 

Orkest van Europa was namelijk het beste orkest ter wereld en beschikte volgens 

Gerhardt “over den besten dirigent” (lees: Adolf Hitler).74 Verder haalde hij uit naar 

mensen die cynisch of sceptisch waren over de bedoelingen die Duitsland had met 

Europa en dan in het bijzonder met de Nieuwe Europese Orde. Mensen die dit maar 

holle frasen vonden, keken volgens Gerhardt niet verder dan hun neus lang was.75 

Ironisch genoeg keken deze sceptici wel verder dan hun neus lang was en was het 

Gerhardt die dit juist niet deed, want Hitlers beloften aan zijn bondgenoten, zijn initiatief 

tot een Statenbond van Europa en zijn plannen voor Europa waren inderdaad holle 

frasen. Voor hem was er niets anders dan Duitsland en zijn bondgenoten waren handige  
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pionnen die hij kon uitbuiten totdat ze 

hun nut gediend hadden.76 Nederland 

moest, net zoals Oostenrijk dat na 

1938 bekend stond als de Ostmark, 

een provincie van Duitsland worden 

onder de naam Westland.77 Zodra er 

collaborerende organisaties met 

eigen initiatieven kwamen die de 

Duitsers niet bevielen, dan werden ze 

per direct opgedoekt, zoals met de 

Nederlandse Unie al gebeurd was in 

1941.78    De Nieuw Orde (79 
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Het artikel laat daarentegen wel zien welke verwachtingen Gerhardt had en de hoop die 

hij koesterde dat er inderdaad een Statenbond zou komen waarin de bondgenoten van 

Duitsland gelijkwaardige partners zouden zijn. Hij was dus vooral een volksnationalist die 

het beste voorhad voor de Nederlandse bevolking. Hierop zal later nog worden 

teruggekomen. 

Gerhardt had dan wel een kleurrijke carrière, maar met zijn gezinsleven ging het 

wat minder goed. Elizabeth werd in 1943 namelijk ziek en was voor langere tijd 

bedlegerig.80 Gerhardt had het echter erg druk met zijn werk waardoor hij besloot lid te 

worden van de Nederlandse Volksdienst (NVD). Hierdoor kreeg hij hulp in het 

huishouden en zijn vrouw de benodigde verzorging.81 Zelf leed Gerhardt tijdens de 

bezetting aan pleuritis.82 

DE LAATSTE OORLOGSJAREN 

Het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam steeds meer in zicht. Hitler had 

na het belabberde optreden van de Russen in de Winteroorlog (zie blz. 10) geoordeeld 

dat het Rode Leger tot niets meer in staat was. Daarom had hij tijdens zijn offensief in 

Oost-Europa, Operatie Barbarossa genaamd, de Russen (en het Russische landschap) 

echter te sterk onderschat en beval hij de Wehrmacht te veel hooi op de vork nemen. Hij 

splitste zijn reeds overstretchte legers op waardoor ze slagkracht te kort kwamen om 

Moskou in te nemen. De Duitse opmars viel stil en Hitler beet zich uiteindelijk stuk op het 

beleg van Stalingrad waar de Wehrmacht een grote nederlaag leed. Het was niet de 

eerste keer dat een potentaat zich pijnlijk zou vergissen op de Russische steppe. Net als 

Napoleons Grande Armée begon de Duitse krijgsmacht aan de terugtocht met het 

Russische leger op de hielen. Op andere fronten verging het Hitler niet beter.  Zijn 

offensief in Noord-Afrika had gefaald en de Amerikanen en Britten hadden Italië onder 

de voet gelopen. Toen de Geallieerden op 6 juni 1944, D-Day, landden in Normandië en 

gestaag oprukten, was het duidelijk dat het laatste uur geslagen had voor Duitsland.83    
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Het Nazi-regime stond dan wel op haar laatste benen, maar paradoxaal maakte 

dat haar aanhangers alleen maar fanatieker (en wereldvreemder). Hitler trok zich met 

zijn laatste getrouwen terug in zijn Führerbunker in Berlijn, waar hij de oorlog vooral 

verder uitvocht in zijn fantasie. Razend en tierend sloeg hij op kaarten, schreeuwde 

bevelen en schoof hij met legers die niet (meer) bestonden. Stiekem hoopte hij wellicht 

nog op een “tweede Pruisisch wonder” (84 waarbij de Geallieerde coalitie uiteen zou 

vallen door de dood van Roosevelt.85 Toen de Amerikaanse president op 12 april 1945 

overleed, leek Hitlers wens in vervulling te gaan. Maar zijn vreugde was van korte duur; 

Churchill en Stalin bleven ondanks hun sterke onderlinge wantrouwen doorvechten, en 

de nieuwe Amerikaanse President Truman zette de strijd ook gewoon voort. De wat 

“realistischere” nazi’s en generaals zagen eind 1944 en zeker in 1945 in dat het einde 

nabij was. Veldmaarschalk Von Rundstedt werd ontslagen toen hij na D-day boos en 

gefrustreerd naar het opperbevel had geroepen: "Macht endlich Schluß mit dem Krieg, 

ihr Idioten!”.86 Het bekendste voorbeeld is echter de gefaalde 20 Juli Aanslag op Hitler in 

1944 onder leiding van kolonel Claus von Stauffenberg.87 

 

 

 

 

 

Ten gevolge van de Russische offensieven aan het Oostfront ging het 

Lebensraum gebied dat de Duitsers voor zich gewonnen hadden weer verloren en 

moesten alle instanties worden opgedoekt en moesten nazi-medewerkers hals over kop 

vluchten. Hetzelfde gold voor het Nederlandse Oost-Instituut dat vanwege de Russische 

opmars zijn bestaansrecht kwijtraakte. Veel nazi’s hadden echter een nog steeds 
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onkreukbaar vertrouwen in de Führer en geloofden dan ook werkelijk dat hij de situatie 

nog kon redden. Het NOI werd dan weliswaar opgeheven en de aldaar werkzame 

ambtenaren zouden via het Arbeidsbureau te werk worden gesteld in Duitsland, maar de 

(voormalig) directeur Goedhuis en andere leidinggevenden wilden deze ambtenaren niet 

kwijtraken en aan zich gebonden houden. Ook de leiding was er namelijk van overtuigd 

dat de Duitsers het Oosten weer zouden heroveren, zodat het NOI haar werk weer zou 

kunnen voortzetten.88 Er werd een regeling getroffen met het Reichverkehrsministerium 

Speer.89 De betreffende ambtenaren kregen de keuze tussen of ontslag gevolgd door 

tewerkstelling via het Arbeidsbureau of detachering bij dit ministerie. Hier zouden ze, 

ondanks de opheffing van het  Nederlands Oost-Instituut, nog steeds het bevel krijgen 

om voor de niet-bestaande NOI verder wetenschappelijk onderzoek te doen, mochten de 

Oostelijke gebieden weer “ter beschikking komen”.90 Gerhardt koos voor het tweede 

alternatief en werd ingedeeld op de afdeling Technische Planung waar hij tot april-mei 

1945 in Bad Ferienwalde werkzaam was.91  

Toen de Russen tot acht kilometer van Berlijn genaderd waren, vertrok Gerhardt 

naar Mecklenburg, waardoor hij de aan de brute Slag om Berlijn wist te ontsnappen en 

waar hij verbleef tot de Duitse capitulatie.92 Gerhardt keerde hierna terug naar zijn familie 

in Den Haag, maar hij wist wat er zou gaan komen: arrestatie, vervolging en wie weet 

wat nog meer. Daarom had hij kort voor zijn vertrek alvast een verklaring uitgeschreven 

met daarin zijn levensverhaal, gedachten en redenaties. 
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VERZET? 

In de laatste jaren van de oorlog heeft Gerhardt dingen gedaan die veel weg 

lijken te hebben van verzetsdaden. Zo kreeg hij het voor elkaar een groep jockeys en 

pikeurs vrij te stellen van deporatie en de Arbeitseinsatz.93 Ook bood hij bescherming 

aan een aantal Nederlandse jongens die een postkantoor hadden overvallen, en wist 

enkele van hen uit handen van de politie te houden.94  In 1944 wist hij, op verzoek van 

Mr. I. B., brieven aan Nederlandse politieke gevangenen in concentratiekamp 

Sachsenhausen-Oranienburg te posten. Daarnaast schreef hij naar de 

kampcommandant om meer informatie te krijgen over deze gevangenen. Dit was een 

zeer riskante onderneming, want op contact zoeken en maken met politieke gevangenen 

stond vaak ook een enkele reis naar een dergelijk kamp.95  96 

 

 

 

 

 

De motivatie voor zijn daden verschilt echter van klassieke “verzetsheld-

motieven” zoals haat voor de Nazi’s, vrijheidsliefde of het opkomen voor de vervolgden 

en de zwakkeren. Dat neemt echter niet weg dat zijn daden opmerkelijk zijn en dat hij, 

zelfs met gevaar voor eigen leven, bereid was voor anderen op te komen. Niet bepaald 

het gedrag dat je zou verwachten van een doorsnee “schurk”. De bereidheid om voor 

andere risico’s te lopen, toont aan voor welke idealen en principes hij stond. Daarmee 

komen we terug op het eerder genoemde volksnationalisme van Gerhardt.  

 

                                                 
93 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Verklaring Centraal Bestuur voor het Draf en 
Renwezen 3 juli 1945. 
94 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Proces-verbaal Tribunaal te Rotterdam, pag. 4. 
95 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Getuigenverklaring Mr. I. Boon. 
96 De Jong,  De Bezetting, 147. 

Nederlandse politieke gevangenen (96



 30

Aanhangers van het volksnationalisme zijn overtuigd van de superioriteit van 

hun eigen volk en vinden dat te allen tijde het belang van het eigen volk voorop moet 

staan. Het volk is dan ook belangrijker dan de staat, en als de staat niet meer de 

belangen van het volk behartigt dan moet deze het veld ruimen. Dit is het belangrijke 

verschil met het meer gangbare nationalisme, waarbij het volk de staat loyaal blijft.97 Dit 

verklaart ook waarom Gerhardt geen grote bezwaren had tegen de Duitse bezetting van 

Nederland, aangezien het nazisme wel de belangen van de Germaanse volkeren zou 

behartigen. Verder willen volksnationalisten zich sterk maken (meestal met een sterk 

leger) tegen buitenlandse vijanden en andere/vreemde volkeren, opdat zij de kracht van 

het eigen volk niet kunnen (en zullen) aantasten.98 Gerhardt was geen militaristisch of 

oorlogszuchtig persoon, maar hij had wel een grote angst voor de Aziatische volkeren 

die Europa zouden verzwelgen en, zoals wel blijkt uit zijn artikel “Het Orkest Europa”, 

steunde hij Duitsland en Italië in hun oorlog.  Daarnaast hoopte hij vurig dat het 

Nederlandse volk als gelijkwaardige partner zou worden opgenomen in de Nieuwe 

Europese Orde, en had hij dus kritiek op de te Duits ingestelde Mussert en de 

Nederlandse SS. Dit, en het feit dat Gerhardt dus bereid was om op te durven komen 

voor zijn volksgenoten in nood, rechtvaardigt de conclusie dat Gerhardt een 

volksnationalist was die slechts het beste wilde voor zijn eigen volk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 T. Noble, e.a., Western Civilization, Beyond Bounderies (Boston 2008) 655. 
98 Kropman, Memo, 142-143. 
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ARRESTATIE, BERECHTING EN LATERE LEVEN 

Na de Duitse capitulatie keerde Gerhardt terug naar zijn vrouw en kinderen in 

Voorburg. De oorlog mocht dan wel voorbij zijn, maar rustig was het absoluut niet in 

Europa. Het Continent lag letterlijk en figuurlijk in de as, duizenden waren ontheemd en 

regeringen keerden terug uit ballingschap om te proberen hun land weer op de rails te 

krijgen. Een zeer belangrijk aspect van de wederopbouw was de arrestatie en berechting 

van oorlogsmisdadigers en collaborateurs. Om te voorkomen dat mensen eigen rechter 

gingen spelen, wat regelmatig gebeurde zoals met het kaalscheren van zogenaamde 

“moffenhoeren”, werden de Politieke Opsporingsdienst (P.O.) en het Bureau Nationale 

Veiligheid (B.N.V.) belast met de taak om verdachten op te sporen en te arresteren. De 

meningen over hoe deze verraders en misdadigers precies berecht moesten worden, 

liepen sterk uiteen, en, hoewel de totstandkoming complex was, werd uiteindelijk 

besloten tot de oprichting van tribunalen voor “Bijzondere Rechtspraak”. 

Gerhardt werd als een van velen aangehouden en op 31 mei 1945 geïnterneerd. 

Hij werd negen maanden vastgehouden in Bewaringskamp Hoek van Holland waar zijn 

gezondheid sterk achteruit ging. Gerhardt kreeg tuberculose en zijn psychische 

gemoedstoestand werd steeds slechter.99 Zonder meer een factor hierin was het feit dat 

zijn familie door zijn gevangenschap geen inkomsten meer kreeg, waardoor ze hun huis 

verloren en straatarm werden. Zijn advocaat Mr. Jan van Duijvendijk, een jeugdvriend 

van Gerhardt die hem pro bono bijstond (en later zou verdedigen), verzocht meerdere 

malen om Gerhardt in vrijheid te stellen vanwege zijn slechte gezondheid. Aanvankelijk 

wees de P.O. deze verzoeken af, maar ze stemde uiteindelijk toch in waardoor Gerhardt 

op 8 februari 1946 voorwaardelijk werd vrijgelaten.100  

Gerhardt werd door zijn ouders opgevangen en door zijn vader Dirk Gerhardt, 

een apotheker, verzorgd.101 Gerhardts vrouw zocht een baantje buitenshuis en ze 

werden ondertussen ook door hun beide families onderhouden terwijl hun kinderen naar 

                                                 
99 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Pleidooi Mr. J. van Duijvendijk. 
100 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Proces verbaal W.F. Gerhardt, pag.3. 
101 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Verzoekschrift Mr. J. van Duijvendijk. 
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een Katholieke kostschool konden.102 Ondanks zijn voorwaardelijke vrijstelling bleef 

Gerhardt erg onrustig. Zo moest hij getuigen in een zaak tegen een zekere landbouwer 

K. de V.. Gezien zijn slechte gezondheid kwam op 25 mei 1946 een agent bij hem thuis 

om te kijken of hij in staat was om voor het tribunaal in Amsterdam te verschijnen. 

Volgens de agent was Gerhardt zeer nerveus en angstig. Tijdens het gesprek werd hij 

zeer emotioneel, sprong van de hak op de tak en kwam hij niet uit zijn woorden. Volgens 

de agent had Gerhardts internering in Hoek van Holland hem zeer aangegrepen en 

“door iedere vorm [van aanraking] met het gerecht [raakte hij] in grootse opwinding.”103 

Op basis van dit bezoek en het advies van Gerhardts dokter, concludeerde de agent dat 

zitting voor een tribunaal onverantwoord was. Het Hof zou de getuigenis bij Gerhardt 

thuis moeten komen afnemen en in bijzijn van zijn vrouw om hem te helpen kalm te 

blijven.104 

Ondertussen werd er door de P.O. een strafdossier aangelegd over de 

activiteiten van Gerhardt van voor en tijdens de oorlog en in 1947 was het zijn beurt om 

voor een tribunaal te verschijnen. Op 11 maart 1947 werd hij daarom wederom in arrest 

genomen.105 

HET PROCES TEGEN WILLEM FREDERIK GERHARDT 

Het proces begon op 11 april 1947 om 11 uur ’s ochtends in het 

Kantongerechtsgebouw aan de Noordsingel in Rotterdam.106 De lijst van 

beschuldigingen was lang en Gerhardt werd onder andere, maar niet uitsluitend, 

aangeklaagd voor lidmaatschap van de NSB, SS en de WA, het verspreiden van 

nationaal-socialistische propaganda, zijn werk voor het Nederlandse Oost-Instituut en 

van plegen van landverraad door het verlenen van steun aan de vijand.107 Gerhardt, 

                                                 
102 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Uitspraak Tribunaal te Rotterdam, pag. 4.; 
Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Rapport Politieke Recherche 
(handgeschreven). 
103 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Rapport Politieke Recherche 
(handgeschreven). 
104 Ibidem. 
105 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Proces verbaal van Aanhouding. 
106 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Dagvaarding Beschuldigde.  
107 Ibidem. 
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zoals al eerder gezegd bijgestaan door Mr. van Duijvendijk, werd na het voorlezen van 

de aanklacht door het tribunaal gehoord en moest een verklaring afleggen.  

Hij bekende op alle punten, en gaf een toelichting op zijn beweegredenen en 

verklaarde waarom hij in Hitler en het nationaal-socialisme geloofde. Wel voegde hij aan 

dat laatste toe dat hij in Hitler en de nazi’s zeer teleurgesteld was geraakt en dat hij het 

licht gezien zou hebben; “het nationaalsocialisme was niet het evangelie van liefde maar 

dat van haat”.108 Hij ontkende op één punt, namelijk dat hij lid zou zijn geweest van de 

Landwacht. De Landwacht was de hulppolitie van de NSB en veranderde in oktober 

1943 in de Landstorm.109 Waarschijnlijk is tijdens het onderzoek door de P.O. 

lidmaatschap bij de Landstand verward met Landwacht. Volgens Gerhardt zou het 

wellicht mogelijk kunnen zijn dat zijn naam voorkwam op de Landwachtlijsten vanwege 

een “eventuele keuring of toetreding [onder zijn naam]” die bij hem geheel onbekend 

was.110 De aanklacht op dit punt werd dus niet bewezen geacht en deze liet het 

Tribunaal dan ook vallen.  

Verder werden er getuigen gehoord van de aanklager en à decharge. Een oud-

collega van Gerhardt bij het NOI dhr. Joh. J. werd opgroepen en verklaarde dat hij 

samen met de verdachte voor het NOI en later voor het Reichsministerium Speer had 

gewerkt.111 Ook Gerhardts vrouw werd gehoord, maar aangezien zij geen NSB’er was 

en ook niet verdacht werd van strafbare feiten, werd ze niet aangeklaagd. Ter 

verdediging van Gerhardt riep Van Duijvendijk getuigen op die moesten verklaren dat 

Gerhardt mee had geholpen bij de eerder genoemde “verzetshandelingen” en dat hij zich 

tijdens de oorlog niet misdadig en inhumaan had gedragen.  

Verder verdedigde Van Duijvendijk Gerhardts standpunten door ze in de context 

van de Duitse bliksemoverwinning te plaatsen. Gerhardt, en met hem vele anderen zoals 

premier Colijn en de Nederlandse Volksunie, zagen die de Duitse overheersing als een 

fait accompli en meenden dat er, onder de omstandigheden moest worden geprobeerd 

                                                 
108 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Uitspraak Tribunaal te Rotterdam. 
109 Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (Utrecht 2005 XIV versie) onder: “Landwacht”. 
110 Nationaal Archief te Den Haag – Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 89544, oud nr.: 6917, Proces-verbaal van Aanhouding 
(handgeschreven), pag. 3. 
111 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Proces-verbaal Rechtszitting 13 juni 1947, pag. 3. 
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om er het beste van te maken.112  Verder mochten zijn artikelen over landbouw in De 

Waag niet als subversief gezien worden. Ja, het was een “fout” blad, maar de 

landbouwkundige ideeën van Gerhardt hadden “slechts een wetenschappelijke inhoud” 

en hadden dus niets met politieke overtuigingen van doen.113 Ter ondersteuning voor dit 

argument haalde hij enkele artikelen aan uit onder andere Het Parool waarin hij stelde 

dat dergelijke landbouwkundige theorieën ook in “Engeland bleken te bestaan en tijdens 

de oorlog [werden] geschreven en gepropageerd”.114 Als laatste verzocht Van 

Duijvenduik D. punt zeven van de aanklachtlijst (hulpverlening aan de vijand en diens 

handlangers) te schrappen daar dit niet was bewezen. Verder betoogde hij dat 

hernieuwde internering in een heropvoedkamp niet nodig was, omdat Gerhardt duidelijk 

had gemaakt dat het hem speet en van “zijn dwaling genezen was”.115 Na beraad van 

het Tribunaal schorste de voorzitter de zitting en deelde mee dat het Tribunaal op 26 juni 

1947 om half twee ’s middags uitspraak zou doen.116 

Zo geschiedde, en op 26 juni moest Gerhardt wederom voor het Tribunaal 

verschijnen om zijn straf te horen. De Voorzitter opende de zitting en las de uitspraak 

voor. Op grond van het bewijsmateriaal en de getuigenverklaringen achtte hij Gerhardt 

op alle aanklachten schuldig, met uitzondering van het Landwacht lidmaatschap en het 

ondertekenen van brieven met “Heil Hitler”. Het schrappen van punt zeven werd niet 

gehonoreerd daar het Tribunaal. Gerhardts vrijwillige vertrek naar Berlijn en zijn  

werkzaamheden bij het Reichsministerium Speer waren duidelijk bewijs om hem op de 

aanklacht van hulpverlening aan de vijand ook schuldig te bevinden.117 Verder nam het 

Tribunaal het Gerhardt kwalijk dat hij als intellectueel niet beter had nagedacht en de 

“gevolgen van zijn houding heeft kunnen en moeten beseffen.”118 Een interessante 

gedachtegang, die in zekere zin impliceert dat mensen zonder opleiding niet de 

gevolgen van hun daden zouden kunnen inschatten en dus zodanig als “minder” 

schuldig gezien moeten worden? Maar dat terzijde.  

                                                 
112 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Pleitnotities Mr. J. van Duijvendijk., pag. 1. 
113 Ibidem, pag. 3. 
114 Ibidem, pag. 3. 
115 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Proces-verbaal Rechtszitting 13 juni 1947, pag. 4. 
116 Ibidem, pag. 4-5. 
117 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722,  Uitspraak Tribunaal te Rotterdam, pag. 2. 
118 Ibidem, pag. 6. 
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Hoewel het Tribunaal oog had voor zijn hulp aan veroordeelden, medeburgers 

en slachtoffers van de Duitse terreur en het feit dat hij zich niet onmenselijk had 

gedragen, werd zijn gedrag toch bestempeld als in strijd met en zeer schadelijk voor de 

belangen van het Nederlandse volk.119 De straf luidde als volgt: het Tribunaal achtte, 

mede vanwege zijn slechte gezondheid, de periode die hij in interneringskamp Hoek van 

Holland in voorarrest had gezeten als afdoende gevangenisstraf. Verder werd het hem 

verboden om het beroep van journalist uit te oefenen. Ook mocht hij geen openbaar 

ambt bekleden of dienen bij de krijgsmacht of de politie. Verder werd hem zowel het 

actief als passief kiesrecht ontnomen. Beslaglegging op zijn goederen vond het 

Tribunaal niet nodig, daar hij berooid was en slechts beschikte over 0,33 gulden.120  

EEN LEVEN NA DE OORLOG  

Na zijn berechting begon Gerhardt samen met zijn vrouw Elizabeth aan het 

moeilijke proces om hun leven weer op de rails te krijgen. Gerhardt was zijn 

vooroorlogse pensioenrechten kwijt en daarbij ook zijn werkkring waardoor hij niet kon 

terugkeren als landbouwkundig ingenieur bij de overheid.121 Tijdens zijn proces was hij al 

op zoek gegaan naar een andere baan die hij na zijn berechting zou kunnen gaan 

uitvoeren. In het voorjaar van 1947 vond hij werk bij het Centraal Bureau voor de 

Statistiek.122 Tijdens zijn proces kreeg hij van het Tribunaal ook de goedkeuring om 

aldaar een functie te mogen bekleden, en zo geschiedde. Na de oorlog leidde Gerhardt 

en zijn gezin een betrekkelijk rustig bestaan; ze verhuisden nog enkele keren binnen de 

stad Den Haag waar hij en zijn vrouw bleven leven tot Gerhardts dood op 30 augustus in 

1977; hij werd 74 jaar. Zijn zoons en zijn vrouw overleefden hem en na zijn dood 

verhuisde Elizabeth naar Nijmegen, waar zij negen jaar later stierf op 16 september 

1986. Een overlijdensadvertentie voor Gerhardt is er nooit geplaatst, wel voor Elizabeth. 

Wellicht kwam dat omdat Gerhardts kinderen zich schaamden voor hun vaders verleden 

en hem op deze manier ongemerkt in de vergetelheid wilden laten verdwijnen. 

                                                 
119 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722,  Uitspraak Tribunaal te Rotterdam, pag. 6-7. 
120 Ibidem, pag. 7.; Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere 
Rechtspleging (CABR) 1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Kennisgeving van 
Beslissing inzake het Vermogen.  
121 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Proces-verbaal Rechtszitting 13 juni 1947, pag. 4. 
122 Nationaal Archief te Den Haag– Ministerie van Justitie: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) 
1945-1952 (1983), nummer toegang 2.09.09, inv. nr.: 52722, Correspondentie CBS 1 april 1947. 
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EPILOOG – GERHARDTS LEVEN IN PERSPECTIEF  

De carrière en het leven van Willem Gerhardt werd gekenmerkt door 

teleurstellingen. In zijn persoonlijke leven met een vrouw en twee zoons zal hij 

ongetwijfeld gelukkiger zijn geweest. Maar aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, 

en wellicht ook aan het eind van zijn leven, moet Gerhardt geconcludeerd hebben dat hij 

meerdere malen was teleurgesteld in machten waarin hij een groot vertrouwen had 

geplaatst.  

Ten eerste verloor hij het vertrouwen in het parlementaire, kapitalistische 

(Nederlandse) democratische systeem dat gedurende het Interbellum faalde om de 

sociale en economische problemen het hoofd te bieden. In andere Europese landen 

kwam daar ook nog eens de traumatische ervaring van de Eerste Wereldoorlog bij. In 

deze jaren voor de Tweede Wereldoorlog heerste er in Europa een sfeer van 

somberheid, verdeeldheid, en boosheid. Dit was de perfecte voedingsbodem voor 

extremistische partijen die opriepen om de oude en decadente democratieën af te 

schaffen ten behoeve van een grootse en glorieuze toekomst. De charismatische Hitler 

beloofde veel; een eind aan de  economische crisis en het ongedaan maken van de 

vernederende Vrede van Versailles. En hij maakte zijn beloftes waar. Duitsland 

krabbelde weer overeind, aan de interne verdeeldheid en ontevredenheid kwam een 

eind en rust en orde werden hersteld. In werkelijkheid trokken de nazi’s steeds meer 

macht naar zich toe en elimineerden ze alle potentiële opponenten. Er zou een vreselijke 

prijs betaald worden voor de schijnbaar harmonieuze nazistische samenleving. 

Desondanks maakte het nazisme en Hitler op veel buitenstaanders een verbijsterende 

indruk. In deze context is het dan ook niet vreemd dat mensen zoals Gerhardt zich 

aansloten bij het nationaal-socialisme. 

Naast deze omstandigheden op het wereldtoneel is het zonder meer belangrijk 

om Gerhardts persoonlijke leven en de context waarin hijzelf opgroeide en leefde in 

oogschouw te nemen. Zijn opleiding en werk als landbouwkundige was de grondslag van 

veel van zijn overtuigingen. Hier ontwikkelde hij zijn voorliefde voor het boerenbestaan 

en kreeg hij het idee dat dit voor hem zo geliefde bestaan in het gedrang gekomen was. 

Ook zijn tijd in Indië heeft hem sterk beïnvloed. Hier kwam hij echt in aanraking met het 

extreme gedachtegoed dat werd gepredikt over de dreiging van vreemde rassen, het 

gevaar van Azië en de teloorgang van traditionele waarden door de decadentie van de 
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liberale Westerse politiek. Hoewel het wat teleologisch is, kan men zich niet aan het feit 

ontrekken dat Gerhardt steeds meer in de richting van het nationaal-socialisme dreef. 

Hoe dan ook, toen hij terugkeerde in Nederland en echt in aanraking kwam met de NSB 

meende hij de partij te hebben gevonden die een oplossing bood voor al zijn problemen 

en zorgen. 

Met de Duitse verovering van Europa verloor Gerhardt definitief het vertrouwen 

in de oude orde en hoopte hij, en vele anderen met hem, dat er onder het nationaal-

socialistische vaandel een nieuwe en betere periode zou aanbreken. Spijtig voor veel 

Europese burgers stond hen niet alleen meer teleurstelling en desillusie te wachten, 

maar ook meer oorlogsgeweld en groter leed dan zij zich ooit voor mogelijk hadden 

kunnen houden. Dit gold ook voor Gerhardt.  De propagandistische leuzen en de nazi-

ideologie beloofden zulk moois voor de Germanen en Europa, maar het was niet meer 

dan mooipraterij. De NSB, Mussert, de Nederlandse SS, de Landstand, de Nederlandse 

Oost Compagnie, het nazisme en Hitler; alles werd voor Gerhardt een complete 

desillusie.  

Het meest gehoorde verwijt aan het adres van historici is dat achteraf praten 

altijd makkelijk is. Dat is inderdaad waar, maar het geeft ons wel de mogelijkheid om de 

zaken in perspectief te zien. Gerhardt was geen doortrapte opportunist of een 

kwaadaardige, sadistische schurk die voldoet aan het stereotype beeld van nazi’s en 

collaborateurs dat we graag bevestigd zien: in staat tot bruut geweld, foltering, uitbuiting, 

verraderlijkheid, en het kil deporteren van gehele bevolkingsgroepen naar de 

concentratiekampen.123 Dat betekent niet dat veel collaborateurs of nazi’s geen 

vreselijke misdadigers waren, maar Gerhardt, en met hem een groot deel van zijn 

generatiegenoten die opgroeiden en leefden in een van de meest duistere periode uit de 

menselijke geschiedenis, waren vooral wanhopige mensen die in hun onvrede en 

frustratie over tekortschietende politiek en de barre sociaal-economische situatie hun heil 

zochten bij een man en een partij wiens duistere kanten zij nooit volledige doorzagen. 

Hadden ze dat wel gekund, dan zouden velen wellicht twee keer hebben nagedacht 

voordat ze zich zouden inlaten met de nazi’s.124 

 

                                                 
123 Brandt, Onderdrukking en Verzet, I, 561-565. 
124 Auteur onbekend, http://en.thinkexist.com/quotes/stanley_baldwin/2.html, laatst gewijzigd: 1 juni 2011, 
datum raadpleging: 1 juni 2011. 

The attainment of an ideal is often the  beginning of a disillusion (124 

 
– Stanley Baldwin –
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