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Inleiding

In september 1942, ruim een jaar nadat de Duitse aanval op de Sov-
jet-Unie was ingezet, bracht een groep van zes mannen in burger
een bezoek aan Oekraïne. De zes mannen waren hier op uitnodi-
ging van Erich Koch, als rijkscommissaris van de Oekraïne de
hoogste Duitse autoriteit in dit bezette gebied. Zoals de meeste le-
den van zijn staf, had Koch zijn zetel in het Oekraïense stadje Rivne.
Voor de oorlog was Rivne een levende stad geweest met een onmis-
kenbaar joods karakter: de helft van de naar schatting 50.000 inwo-
ners was joods. Duitse politie-eenheden hadden in november 1941
de meeste joden in massa-executies om het leven gebracht. Slechts
enkele weken voor het bezoek van het zestal was het joodse getto
van Rivne geliquideerd en waren de laatste 5000 joden van Rivne in
de bossen rondom het nabije dorpje Kostopil vermoord.1

De zes bezoekers waren echter niet naar Rivne gekomen om over
‘joodse zaken’ te praten. Koch had hen uitgenodigd voor een ge-
sprek over het in cultuur brengen en het koloniseren van de grond
onder zijn bestuur. Volgens de rijkscommissaris waren die twee
kwesties nauwelijks van elkaar te scheiden: om de exploitatie van
het veroverde gebied te waarborgen, diende het land te worden be-
volkt met mensen van Germaanse afkomst. Waar Koch hier recla-
me voor maakte, was het ideaal van ‘germanisering’, een politiek
programma dat tot doel had de Duitse heerschappij over grote de-
len van Centraal- en Oost-Europa te consolideren met bevolkings-
politieke maatregelen. Door de komst van grote groepen Germanen
(en verdrijving van de overwegend niet-Germaanse autochtone be-
volking) zou hier de zo felbegeerde nieuwe lebensraum worden
gecreëerd. Plannen om dit ideaal te verwezenlijken werden in de



14

loop van de oorlog ontwikkeld en aangepast. In bezet Polen en, in
iets mindere mate, in de door Duitsland bezette Tsjechische romp-
staat Bohemen-Moravië, werd al in de slotmaanden van 199 een
start gemaakt met de verwezenlijking. Het duidelijkst werd dat in
het geannexeerde deel van Polen dat de Duitsers omdoopten tot de
Warthegau. Daar werden honderdduizenden Polen en joden ver-
dreven om ruimte te maken voor Germaanse settlers. Door de aan-
val op de Sovjet-Unie en de snelle verovering van gebieden ten wes-
ten van de Dnjepr werd het blikveld van de plannenmakers wijder.
Grootschalige migratie van Germaanse kolonisten was voorlopig
uitgesteld tot de overwinning zou zijn bereikt, maar al tijdens de
oorlog arriveerden de eerste groepen ‘pioniers’ in de uitgestrekte
velden van wat was gaan heten de Duitse bezette oostgebieden.

Onder die pioniers bevonden zich mensen van Nederlandse nati-
onaliteit, en in verbazingwekkend grote aantallen. De zes bezoe-
kers waren eveneens Nederlanders en zij waren naar Oekraïne ge-
reisd om de Nederlandse bijdrage aan de ontsluiting van de Duitse
bezette oostgebieden te bespreken. Zij waren allen lid van de Natio-
naal-Socialistische Beweging (nsb) en bekende figuren uit de Ne-
derlandse wereld van financiën, handel en landbouw. Zij waren
ook allen verbonden aan de Nederlandse Oost Compagnie (noc),
een organisatie die recentelijk was opgericht voor de coördinatie
van alle Nederlandse economische activiteiten in de bezette oostge-
bieden.

Onder regie van de noc breidden een paar Nederlandse firma’s
het werkterrein uit naar het oosten. Door bemiddeling van de noc
namen verschillende Nederlandse zakenlieden en managers de lei-
ding over van onteigende bedrijven in dit gebied. Naar schatting
5500 Nederlanders meldden zich vrijwillig voor werk in de bezette
oostgebieden. Zij werden gekeurd, vervoerd, verzorgd en een voor-
schot van hun lonen werd betaald door de noc. In Litouwen en Oe-
kraïne pachtte de noc boerenbedrijven en veenderijen voor eigen
exploitatie. Op twee plaatsen werd een Nederlands agrarisch oplei-
dingscentrum geopend. In september 194 was naar schatting
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twaalf miljoen gulden in het project van de noc geïnvesteerd.2

Twee jaar na de oorlog was de noc de Nederlandse staat nog steeds
ongeveer achttien miljoen gulden verschuldigd. In geen enkel an-
der bezet land heeft de Duitse kolonisatiepolitiek zo veel bijval ont-
vangen als in Nederland.

Over de germaniseringsplannen van de nazi’s is al veel geschreven.
In de jaren negentig van de vorige eeuw, na de val van de Berlijnse
Muur en de daaropvolgende opening van Oost-Europese archie-
ven, zijn er verschillende belangrijke studies verschenen, in het bij-
zonder over de ontstaansgeschiedenis en het racistische karakter
van die plannen en over de uitzonderlijke gewelddadigheid van de
Duitse bezettingspolitiek in Oost-Europa.4 De Nederlandse deelna-
me wordt door slechts een paar auteurs genoemd en dan meestal
als een initiatief dat onder leiding stond van Duitsers.5 In de enige
publicatie die geheel gewijd is aan de Nederlandse deelname wordt
deze voorgesteld als een voorbeeld van nazigrootheidswaan, als
een reeks van curieuze en tot mislukking gedoemde projecten en
als een historisch curiosum dat begon en eindigde met het nazis -
me.6 In alle werken over de germaniseringsplannen zijn de hoofd-
rolspelers Duitsers: geografisch beperken deze studies zich tot hun
optreden in bezet Oost-Europa.

Zoals Mark Mazower overtuigend heeft laten zien, was het bou-
wen van een nazi-imperium echter niet beperkt tot Oost-Europa.7

Het felbegeerde Groot-Germaanse Rijk beoogde de herordening
van de gehele kaart van Europa en betrof de vereniging van alle Ger-
maanse volkeren in een exclusieve Europese heersende klasse. Ger-
manisering van de veroverde gebieden in Oost- en Centraal-Europa
was dus maar een onderdeel van het bouwen van een nazi-imperi-
um: het andere onderdeel was de vorming van een stevige alliantie
‘van het bloed’, tussen Germanen binnen en buiten de grenzen van
vooroorlogs Duitsland. 

De betrokkenheid van Nederlanders bij de oostkolonisatie on-
derstreept de samenhang van beide aspecten. Nederlanders werd
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een kans geboden in de bezette oostgebieden juist vanwege hun ver-
onderstelde raciale kwaliteiten: als Germaanse broeders werden zij
toegelaten, zelfs aangemoedigd, om naar hier te komen, economi-
sche activiteiten te ontwikkelen en zich voor te bereiden op perma-
nente vestiging.

In Vlaanderen, in Noorwegen en in Denemarken, zelfs in bezet
Frankrijk, zochten Duitse autoriteiten naar Germaanse partners,
maar telkens zonder resultaat. Alleen in Nederland waren de voor-
waarden voor succes aanwezig. Omdat de president van De Ne-
derlandsche Bank zichzelf verbonden had aan de noc, was de on-
derneming zeker van geldelijke middelen. In het verhaal van de
Nederlandse betrokkenheid bij de nazikolonisatiepolitiek kan de
naam van deze man, Meinoud Rost van Tonningen, niet ontbreken.

Toch verklaren zijn persoonlijke invloed en functionele macht
niet de omvang van de Nederlandse collaboratie. In de zomer van
1941, dus een jaar voor de oprichting van de noc, hadden Neder-
landse topambtenaren van het ministerie van Landbouw en Visserij
al besloten hun medewerking te verlenen en ongeveer vierhonderd
Nederlandse boeren uit te zenden naar de bezette oostgebieden.
Deze topambtenaren waren geen nazi’s en geloofden ook niet in de
racistische uitgangspunten van de germaniseringspolitiek. Zij ga-
ven hun steun uit economische overwegingen: op de korte termijn
verwachtten zij de voedselreserves in Nederland te kunnen spekken;
op de lange termijn hoopten zij land te verwerven voor Nederland-
se boeren. Hun zorg was de Nederlandse landbouw, de Nederlandse
voedselvoorraden en het tekort aan land binnen de eigen nationale
grenzen.

Dat laatste zorgpunt stond al langer op de nationale politieke
agenda. Voor de oorlog waren de geboortecijfers in Nederland on-
verminderd hoog geweest. Vooral op het platteland droeg dat bij
aan armoede en werkloosheid onder boeren en landarbeiders. Al
in de jaren twintig en dertig spraken steeds meer mensen zich uit
voor een actiever ingrijpen van de overheid om overbevolking op
het platteland tegen te gaan. Het was rond deze tijd dat werd begon-
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nen met de drooglegging van grote delen van de Zuiderzee om ex-
tra land voor boeren te creëren, maar men was bang dat dit amper
genoeg was om de druk op de Nederlandse boerenstand te verlich-
ten. Land was nodig – en steeds vaker werd overwogen dit te vin-
den buiten de nationale grenzen. Jaren voordat de zes mannen naar
Oekraïne vertrokken, waren al de eerste stappen gezet op weg naar
een door de staat geleid emigratiebeleid.

Duitse autoriteiten, naarstig op zoek naar (Germaanse) mannen
om de veroverde grond in het oosten te bewerken, pikten deze sig-
nalen op. Al in de zomer van 1941 hadden zij een overeenkomst
met die Nederlandse topambtenaren om Nederlandse boeren uit te
zenden naar de bezette oostgebieden. De operatie verliep echter
verre van glad. In het algemeen waren de Duitse autoriteiten tame-
lijk teleurgesteld over het kaliber van de Nederlandse rekruten. Zij
toonden geen politieke bevlogenheid, waren niet doordrongen van
het belang van hun missie en in het algemeen ook niet bereid om
werk te verrichten dat maar enigszins buiten hun functieomschrij-
ving viel. Op hun beurt waren de Nederlandse rekruten ontstemd
over de manier waarop zij ter plekke ontvangen waren. Zij deden
hun beklag over de lange wachttijden in doorgangskampen, hun
ondergeschikte positie en hun Duitse bazen.

In het vroege voorjaar van 1942 trok Alfred Rosenberg, de Duitse
rijksminister voor de bezette oostgebieden, de tewerkstelling van
niet-Duitse Germaanse vrijwilligers naar zich toe. Niet lang daarna
arriveerden zijn medewerkers in Den Haag om de inzet van Neder-
landers opnieuw te bespreken. Zij benaderden Rost van Tonningen
en vonden in hem een gelijkgestemde partner. Vanaf dat moment
werd de onderneming in alle opzichten politieker. Rost van Tonnin-
gen was een persoonlijke vriend van Himmler en een fervent aan-
hanger van de Groot-Germaanse gedachte. Met de noc probeerde
hij mensen te winnen voor werk in het bezette oosten en, breder ge-
zien, voor het idee van een nieuwe volksgemeenschap die nationale
grenzen en politieke verschillen zou overstijgen en zou zijn ver-
enigd door afstamming en raciale kwalificaties.



1

Toch stonden er op de agenda van de noc ook nationale kwesties
die weinig te maken hadden met dit transnationale ideaal. De noc
streefde bijvoorbeeld ook kolonisatie na om de bevolkingsdruk op
het Nederlandse platteland te verkleinen. Haar plannen omvatten
echter meer: de bezette oostgebieden zouden mogelijkheden moe-
ten bieden aan alle Nederlandse personen en firma’s die op zoek wa-
ren naar nieuwe economische markten. Dat gold vooral voor men-
sen en bedrijven uit sectoren van de Nederlandse economie die
door de oorlog hard getroffen waren. Niet alleen boeren werden
dus aangemoedigd naar het oosten te vertrekken. Ook bouwbedrij-
ven, baggeraars, vissers, verveners en rederijen werden verleid om
hun geluk in het bezette oosten te beproeven.

Bovenal hoopte Rost van Tonningen dat de bezette oostgebieden
een goede vervanging zouden vormen voor de verloren markten
van de Nederlandse maritieme koloniën. In mei 1940 was de Neder-
landse overzeese handel goeddeels tot stilstand gekomen. De kolo-
niën, in het bijzonder Nederlands-Indië, waren niet langer bereik-
baar waardoor ook koloniale handelsbanken en -ondernemingen,
exploitanten en eigenaren van tropische culturen zonder werk kwa-
men te zitten. De Japanse bezetting van de insulinde in maart 1942
maakte aan alle dromen over herstel van de betrekkingen – sommi-
gen meenden voorgoed – een einde. De bezette oostgebieden bo-
den zich nu aan als een alternatief koloniaal project.

Alle daar ontwikkelde activiteiten zouden de status van Neder-
land als handels- en imperiale natie versterken. In de ogen van Rost
van Tonningen konden de bezette oostgebieden het verlies van
Nederlands-Indië enigszins verzachten en bovendien het nationale
prestige als koloniale macht herstellen. De naam die hij voor deze
nieuwe organisatie koos, was weldoordacht. De noc riep associa-
ties op met de Nederlandse VOC die in de zeventiende eeuw de we-
reldhandel domineerde, overal op haar route handelsposten op-
richtte, een kolonie stichtte in de Kaap van Afrika en Java onder
Nederlands bewind plaatste.

Kortom, de Nederlandse steun voor de kolonisatiepolitiek van de
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nazi’s was niet alleen maar nazimegalomanie. Achter de nationaal-
socialistische retoriek verborg zich een nationale agenda, met on-
derwerpen van nationaal belang. In de bezette oostgebieden zou-
den de kolonies van Nederlandse boeren zorgen dat de druk op het
Nederlandse platteland zou afnemen; economische bedrijvigheid
in deze gebieden zou de nationale trots versterken en de reputatie
van Nederland als een koloniale natie bevestigen.

In de realiteit bleek echter dat de verwezenlijking van deze agen-
dapunten veel moeilijker dan verwacht was. Het beoogde kolonisa-
tiegebied was niet dat uitgestrekte, vruchtbare en lege land van de
nazipropaganda. Er was op deze grond zwaar gevochten en veel
was vernield. In de periode dat de Nederlandse rekruten begonnen
te komen, was het beleid van de Duitse bezettende macht bijna
overal verworden tot een schrikbewind. De bezette oostgebieden
waren dan wel militair achterland, maar de Duitse strijd tegen par-
tizanen, de Duitse dwangarbeid, de economische plundering, de
doelbewust gecreëerde hongersnood en vooral de zogeheten ‘Holo-
caust by bullets’ hadden miljoenen slachtoffers onder de burgerbe-
volking gemaakt.

In dit klimaat werden de Nederlanders zelden met open armen
ontvangen. Zij waren gekomen in het kielzog van de Duitsers en
werden ook vaak als hun bondgenoten en gelijken gezien. Over het
algemeen werden zij tegemoet getreden met wantrouwen en vijan-
digheid. Evenals hun Duitse kameraden werden de Nederlandse
vrijwilligers het doelwit van partizanen. De idylle van Nederlandse
nederzettingen en Nederlandse bedrijvigheid in de bezette oostge-
bieden was al snel ruw verstoord. Wat nog erger was: ook de Ger-
maanse broederschap bleek geen stand te houden in dit extreem ge-
welddadige klimaat.

Dit boek vertelt het verhaal van Nederlandse betrokkenheid bij de
exploitatie en kolonisatie van de bezette oostgebieden. Waar de
meeste studies over germanisering kiezen voor een vogelperspec-
tief en zich vooral concentreren op de plannen en het beleid van
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Duitse centrale en lokale autoriteiten, kiest dit boek voor een com-
binatie van macro-, meso- en microperspectieven en plaatst het Ne-
derlanders in het spotlicht. Het integreren van verschillende per-
spectieven is vooral zo aantrekkelijk door de rijkdom aan bronnen.
De strafdossiers die de Bijzondere Rechtspleging na de oorlog heeft
aangelegd met betrekking tot honderden vrijwilligers en de leiding
van de noc geven inzicht in het leven van de betrokkenen, hun per-
soonlijke en sociale achtergrond, motieven, verwachtingen en erva-
ringen. Bijna de volledige administratie van de noc is teruggevon-
den na de oorlog en bevindt zich in het archief van het Nederlands
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (niod).
Deze collectie bewaart ook stukken van organisatorische en be-
stuurlijke aard, gegevens over (groepen) vrijwilligers, alsmede een
uitgebreide correspondentie met de noc-vertegenwoordigers in de
bezette oostgebieden en individuele rekruten. Het Duitse Bundes -
archiv te Berlijn beheert het romparchief van Rosenbergs ministe-
rie voor de Bezette Oostgebieden. Informatie over Duitse plannen
betreffende de inschakeling van Nederlandse burgers bij de cultive-
ring en kolonisatie van de veroverde grond vindt men hier, evenals
correspondentie tussen Rosenberg, zijn met de inzet van Nederlan-
ders belaste medewerkers en de noc. In Kiev en Vilnius zijn kleine-
re collecties van Duitse lokale en regionale autoriteiten met wie Ne-
derlanders ter plekke te maken kregen.

Hoewel dit boek inzoomt op het microniveau van individuen en
groepen en de meerwaarde van microhistory toont, is het niet een
reconstructie van het wel en wee van alle betrokkenen bij de germa-
niseringspolitiek. De dramatis personae zijn Nederlandse burgers,
die vrijwillig en enthousiast hun bijdrage leverden. Dit boek laat
zien hoe die bijdrage ontstond, hoe nationaalsocialistische idealen
met nationale ambities waren verweven en hoe die bijdrage in de
praktijk gestalte kreeg. Door het onderwerp ook ‘van onderop’ te
bekijken, legt dit boek bloot hoe de verhoudingen ter plekke waren:
van Nederlanders met Duitsers, maar ook met de lokale – joodse en
niet-joodse – bevolking.
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Dit verhaal van de Nederlandse betrokkenheid bij de Duitse ex-
ploitatie- en kolonisatiepolitiek raakt aan verschillende thema’s
binnen de historiografie. Een belangrijk eerste thema is dat van col-
laboratie. In de decennia vlak na de oorlog werden collaborateurs in
Nederland vaak geconfronteerd met maatschappelijke afkeuring en
vergeldingsdrang.9 Daarmee werd een patroon gevolgd dat zich na
de oorlog in de meeste West-Europese landen voordeed. In de vroe-
ge naoorlogse literatuur overheerste de neiging collaborateurs te
veroordelen en verwerpen. Schrijvers van recentere studies hebben
nadrukkelijk afstand genomen van dit moralistische perspectief.
Zij laten in hun werk zien dat er voor collaboratie zeer uiteenlopen-
de redenen en motieven konden zijn geweest en dat er collaboratie
in alle vormen en maten had bestaan.10 Deze studie houdt zich ook
bezig met het thema van collaboratie en kijkt daarbij vooral naar de
vraag of en hoe een balans werd gevonden tussen nationale aspira-
ties en transnationale samenwerking. Het gaat hierbij vooral om de
verdeling van macht tussen de twee partners. Verondersteld wordt
dat het voor een succesvolle samenwerking belangrijker is dat de
belangen van de partners overeenstemmen dan dat er sprake is van
politieke consensus.

Een tweede thema dat dit boek aansnijdt houdt verband met de
recente discussies over de aard van het nazi-imperium. Ook al heeft
de nazioverheersing van Europa slechts een paar jaren geduurd, de
meeste onderzoekers zijn het erover eens dat de nationaalsocialisti-
sche expansionistische politiek, in het bijzonder in Centraal- en
Oost-Europa, past in de geschiedenis van Europees imperialisme.
De vraag is dan wel naar wat voor een imperium er precies gestreefd
werd. Velen zien verbanden met meer traditionele vormen van Eu-
ropese imperia uit de late negentiende en begin twintigste eeuw of
wijzen op continuïteiten in Duitse imperialistische politiek.11 De
koloniën waren het oefenterrein voor Europese mogendheden,
waar methodes van bestuur en ordehandhaving werden getest en
waar koloniale mentaliteiten werden ontwikkeld. Sommigen, zoals
de Duitse historicus Jürgen Zimmerer, gaan een stap verder en me-
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nen dat Duitsers in hun Afrikaanse koloniën de racistische denk-
beelden ontwikkelden die de weg openden naar genocidaal geweld
tegen joodse en Slavische inwoners in bezet Oost-Europa.12 Ande-
ren leggen de nadruk op parallellen met de continentale Europese
imperia die alle in 191 ophielden te bestaan. Philipp Ther, bijvoor-
beeld, wijst op de ‘koloniale eigenschappen’ van het Pruisische be-
stuur over Polen voor 191.1 In de inleiding van een door hen gere-
digeerde bundel stellen Omar Bartov en Eric D. Weitz op hun beurt,
dat het door nazi-Duitsland bezette imperium in die reeks van con-
tinentale Europese imperia past, hoewel zij wel erkennen dat de
multi-etniciteit in die oude imperia ver te zoeken is in het imperi-
um van nazi-Duitsland.14

Dit boek wil aan deze recente discussies een bijdrage leveren
door in te zoomen op twee verschillende actoren (Duitsers én Ne-
derlanders) en op twee verschillende gebieden van het imperium
(bezet Oost-Europa én bezet Nederland). Juist vanwege de rijke ko-
loniale geschiedenis van Nederland zou die focus op de Nederland-
se partner interessante nieuwe inzichten kunnen opleveren.

De eerste twee hoofdstukken van dit boek schetsen de historische
achtergrond van het Nederlandse koloniale avontuur in de bezette
oostgebieden. Daarbij wordt in het eerste hoofdstuk in de eerste
plaats aandacht besteed aan de toenemende appreciatie aan het ein-
de van de negentiende eeuw van ’s lands overzeese bezittingen. De
kleine staat aan de Noordzee was al langer beroemd om zijn territo-
riale expansie, maar in de laatste twee, drie decennia van de negen-
tiende eeuw werd het belang van de koloniale bezittingen in het
moederland steeds sterker gevoeld. In Nederlands-Indië leidde dat
tot een aantal veelal gewelddadige acties waarmee de grip van het
moederland op de gehele archipel moest worden verstevigd. Tege-
lijkertijd nam de Nederlandse (‘blanke’) populatie in Nederlands-
Indië – en in het bijzonder op Java – sterk toe. Deze Nederlanders
vormden de absolute bovenklasse van een door en door raciaal ge-
stratificeerde samenleving, die was gebouwd op de sociale en juri-


