
OUDER WESTLAND
 
Niet 'fouter' dan de rest
 

Philip van den Berg deed jarenlang
onderzoek naar de NSB in Westland,
met het boek Kring 71 als resultaat.
FOTO THIERRY SCHUT

Een poster van de Zuid-Hollandse tak
van de NSB.
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Philip van den Berg schreef het
boek Kring 71: De NSB in het
Westland. Ruim tien jaar
onderzocht hij de (Westlandse)
wereld van NSB'ers. Bewust noemt
hij geen namen. ,,Ik heb geen zin
om hun kinderen of kleinkinderen
weer in een negatief daglicht te
stellen.''

RIEN VAN DEN ANKER

 Waarom dit onderzoek van een
toch pijnlijk stukje geschiedenis?
Philip van den Berg heeft geen
seconde bedenktijd nodig. ,,Het
onderwerp is eigenlijk
ondergesneeuwd. Er is weinig tot

geen onderzoek gepleegd, sowieso
niet binnen het Westland. Het
fascineerde me. Waarom wordt een
mens NSB'er? Hoe kon zo'n
Nationaal-Socialistische Beweging
ontstaan?''

Dat begon met een verfomfaaid
exemplaar van de NSB-krant Volk
en Vaderland, waarin een
overlijdensadvertentie stond van
een Nederlander die aan het
Oostfront was gesneuveld. "Dat
was voor mij geheel nieuw, ik had
daar nog nooit van gehoord. Ik
weet inmiddels dat veel mensen
nieuwsgierig zijn naar dat deel van
onze geschiedenis."

Genuanceerder

Na meer dan tien jaar onderzoek,
vele maanden spitwerk, ontdekken
dat veel historisch materiaal was
vernietigd, gesprekken met twaalf
Westlandse NSB'ers, ook met
kinderen en kleinkinderen, is er nu
het boek Kring 71: De NSB in het
Westland.

Een indrukwekkend boek dat
(inter)nationaal begint, uitlegt en
dan overgaat naar de regionale
situatie. Zijn conclusie is duidelijk:
Westland was niet 'fouter' dan de
rest van Nederland. Bovendien
komt hij tot een genuanceerder
beeld dan geschiedkundige Lou de
Jong, die historisch alles zwart-wit
zag. "Je kunt niet stellen dat
iemand goed of fout was. Er waren
NSB'ers die goed handelden in de
strijd tegen de zwarte handel, er
waren gewone, zogenaamd goede
Nederlanders, die bij NSB'ers
briefjes in de bus stopten. Met
daarop: weet je dat die-en-die nog
een radio heeft, dat op dat adres
onderduikers of Joden zitten."

Van den Berg vindt dat je bij
geschiedenis ook altijd rekening
moet houden met de
omstandigheden van toen, dat het
vanuit het nu wel erg gemakkelijk is
om te oordelen. "Tijdens de Duitse

bezetting waren er in Westland,
met 65.000 inwoners, 500 NSB-
leden. In het begin, rond 1934,
bijna 150. Nogmaals, Westland
was geen echt NSB-land, maar wel
verbonden met rechts-autoritaire
politieke gevoelens. En Westland is
dat, als je eerlijk bent, eigenlijk nog
steeds."

De belangrijkste motivaties voor
Westlanders om NSB-lid te worden
waren de politieke ideeën en
ontevredenheid. Er was ook angst
voor het communisme. Daarnaast
waren er Westlanders die van de
voordelen van het NSB-
lidmaatschap gebruik maakten. Die
hoefden niet naar Duitsland om te
werken en mochten de radio
houden.

Qua religie voelden vooral
katholieken, bevindelijke en
vrijzinnig hervormden zich (meer
dan anderen) aangetrokken tot de
NSB. Er waren aanzienlijk minder
gereformeerde NSB'ers, omdat die
kerk haar leden verbood lid te
worden. Op straffe van een
avondmaalsverbod.

Het was lastig voor Van den Berg
om NSB'ers en hun gezinnen te
vinden, maar na het eerste contact
was de communicatie snel beter.
Niemand zei uiteindelijk nee. Vaak
waren ze blij dat ze hun verhaal
kwijt konden. Dat gold ook voor de
(klein)kinderen. "Die waren vooral
nieuwsgierig om te weten wat hun
vader of opa zo fout had gedaan.
Dat zij eindelijk eens zouden horen
waarom ze iedere keer vanuit de
samenleving de wind van voren
kregen. Die kinderen maakten vaak
mee dat leeftijdsgenootjes niet met
hen mochten spelen. Of ze kregen
op straat te horen: 'Ja, maar jouw
vader of jouw opa...' In dat opzicht
zijn Westlanders hard en direct,
zelfs neigend naar rancune."

Namen

Daarom heeft Van den Berg ook
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welbewust gekozen om geen
namen van NSB'ers te noemen,
behalve die al bekend waren. "Ik
zie er niet de meerwaarde van in
om kinderen en kleinkinderen weer
in een negatief daglicht te stellen.
En ik ben er ook van overtuigd dat
dat niet ten koste is gegaan van de
historische waarde van het boek."

Zo heeft hij ook de naam van een
nog bestaand transportbedrijf dat
toen dankzij de Duitsers veel geld
verdiende, niet genoemd, omdat je
tot op bepaalde hoogte rekening
moet houden met de huidige
eigenaars. "Ja, want er was ook
een soort economische
collaboratie. Er waren nogal wat
Westlanders bereid om met de
Duitsers handel te doen, zowel
tuinders als bouwers. Dat feit
benoemen vind ik voldoende.''

Kring 71 verschijnt donderdag 6
april na het symposium Het gezicht
achter de NSB in De Kiem in 's-
Gravenzande.
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