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TULPANERNAS  
–ockupationen 1940–45

Detta frimärke som gavs ut av Nederländerna 1980, visar världens mest berömda dagboksförfatta-
rinna, Anne Frank (1929–45). I juli 1942 beslutade familjen Frank att tillsammans med familjen Pels
och den något senare tillkomne Fritz Pfeffer att gå under jorden. De tog sin tillflykt till vinden på fa-
dern Otto Franks kontorsbyggnad i Amsterdam, Prinsengracht 263. Under tiden fram till familjerna
blev förrådda och deporterade i augusti 1944, skrev Anne Frank sin dagbok. Hon dog i koncentra-
tionslägret Bergen-Belsen kort innan befrielsen. 
På vänster sida av kanalen i det fjärde huset från kyrkan räknat, ses huset de gömde sig i. Det är
idag ett museum som årligen besöks av tusentals turister. Ett gott tips om man vill besöka museet
är att vara ute i mycket god tid! Sommartid öppnar det kl. 9.00, men oftast en halvtimme tidigare för
att klara av anstormningen av besökare.
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Som rikskommissarie för det
ockuperade Nederländerna till -
satte Hitler österrikaren och
ad vokaten Arthur Seyss-In qu -
art (1892–1946). Han hade in-
nan utnämningen varit vice ge -
neralguvernör i det tyskocku-
perade Polen. 

Arthur Seyss-In quart var en
mycket hängiven nazist och full -
komligt lojal mot Führern. I sin
tjänst som rikskommissarie ut -
färdade han order som fick död -
liga konsekvenser för tiotusen-
tals människor, inte minst vad
gällde den judiska befolkning-
en i Nederländerna. 

Efter kriget dömdes Arthur
Seyss-Inquart till döden i Nürn -
bergprocessen för brott mot
män skligheten samt för krigs-
förbrytelser. 

En tid efter ockupationen, i
juni 1940, firade folket prins
Bernhards födelsedag. Gator -
na fylldes med firande männi -
skor och den nederländska flag -
gan syntes överallt. Firandet
ur artade i öppen protest mot
ockupationen. 

Den nazistiska ockupations -
makten svarade med att plocka
ner alla kungliga porträtt från
institutioner och byggnader, ne -
derländska symboler förbjöds
och gatunamn förknippade med
kungafamiljen byttes ut.

Februarirevolten
Många invånare, nästan en mil -
jon, gick med i rörelsen Neder -

 LAND I MÖRKER
Text & foto Carl-Henrik Larsson

Den 10 maj 1940 inleddes det tyska anfallet
mot Frankrike – via det neutrala Neder -

länderna. Detta var början på en fem år lång
ockupation fylld av terror och förtryck. Men

det fanns faktiskt modiga människor som
vågade göra motstånd!

➥

Anfallet mot Frankrike i
maj 1940 kom inte som
en överraskning för in-

vånarna i Nederländerna, men
att Nazityskland valde vägen
genom detta neutrala land var
en stor chock. Neutraliteten ha -
de respekterats under första
världskriget, och man var över -
tygad om att det även skulle
ske vid ett nytt eventuellt tyskt
anfall mot Frankrike. Så blev
alltså inte fallet denna gång. 

Förtrycket börjar
I inledningsskedet av anfallet
gjorde det nederländska för sva -
ret mycket tappert motstånd.
Närmare 3 000 tyska sol dater
stupade medan försvararna för -
lorade mer än det dubbla. 

Nederländerna kapitulera-
de den 15 maj 1940 efter att tys -
karna dagen innan skonings-
löst bombat Rotterdam. Under
denna terrorbombning dödades
nästan 1 000 invånare. Kunga -
familjen och regeringen flydde
innan kapitulationen till Stor -
britannien där en exilregering
upprättades. 

Det dröjde sedan inte länge
förrän de tyska ockupanterna
började dik tera villkoren. Det
nederländska parlamentet av-
skaffades omgående, och and ra
viktiga institutioner nazifiera-
des snabbt genom att man till-
satte medlemmar från det ne-
derländska nazistpartiet (NSB)
på viktiga poster. 
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➥

Efter det tyska anfallet mot Sovjetunionen i juni 1941 inledde nazisterna
en propagandakampanj med målsättning att få unga män i Nederländer -
na att ansluta sig till den militära grenen av SS, Waffen-SS. Detta frimär-
ke utgivet 1942 var ett led i denna kampanj. Trots att det stora flertalet ne-
derländare var mycket negativt inställda till nazismen och ockupationen,
valde drygt 20 000 unga nederländska män att ta värvning i Waffen-SS.

lanse Unie (Nederländska unio -
nen) som startades under hös -
ten 1940. Det var en politisk
rörelse som stod för ett beva-

rande av den nederländska kul -
turen. Utåt sett samarbetade
rörelsen med ockupationsmak-
ten, men i själva verket inne-

bar ett medlemskap i organi-
sationen att man visade sitt
motstånd mot ockupationen.
Ne derlanse Unie blev en kort-
varig företeelse. Rörelsen för-
bjöds av nazisterna i december
1941. 

Det fanns också modiga in -
vå nare som valde att göra ett
mer aktivt motstånd. I oktober
1940 började ockupanter na re-
gistrera alla statsanställdas
här komst. Det handlade om att
kartlägga vilka som var judar
respektive icke-judar. I janua-
ri 1941 gick man ett steg läng-
re i processen. Då krävde na-
zisterna att alla judar i Ne der -
länderna skulle ge sig till kän-
na och registrera sig, vilket det
stora flertalet också gjorde. Ju -
darna kände stolthet över sitt
ur sprung, och få anade nazis-
ternas egentliga plan.  

I februari 1941 trappades
vål det mot judarna i Nederlän -
derna upp. Medlemmar ur NSB,

I denna byggnad med namnet Hol -
landsche Shouwburg, belä gen på
Plan tage Middenlaan 24 i Ams -
terdam, sammanföste nazisterna
under fruk tans värda former alla
de tiotusentals nederländska ju-
dar, som skulle skick  as vidare till
transitlägret Westerbork för vi da -
re befordran till dödslägren i Po -
len. Idag inrymmer byggnaden
som innan kriget var en av Am -
ster dams finaste teatrar, ett mu-
seum över ohyggligheterna som
utspelades.

T.h.: Detta frimärke utgivet av Marshallöarna 1990
visar hur en tysk störtbombare av modell Ju 87
Stuka, släpper bomber över ett brinnande Rot -
terdam. De centrala delarna av den gamla kulturs-
taden med stadsrättigheter från 1300-talet, blev
ödelagda efter denna tyska terrorbombning som
genomfördes den 14 maj 1940, efter att det neder-
ländska försvaret vägrat ge upp. I anfallet döda-
des närmare 1 000 människor och ovärderliga kul-
turskatter gick för alltid förlorade.
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det nederländska nazistparti-
et, gick till angrepp mot judis-
ka affärsinnehavare i Amster -
dam. Flera yngre judar valde
då att slå tillbaka. Den tyska
reaktionen lät inte vänta på
sig. Några dagar senare sam-
lade nazisterna in 425 judar
som misshandlades och fördes
bort. 

Denna händelse chockade
den nederländska befolkning-
en svårt, och i februari 1941 la-
de arbetarna vid skepps varvet
i Amsterdam ner arbetet i pro-
test mot behandlingen av ju-
darna. Spårvagnarna i Ams ter-
dam stannade när förarna gick
i strejk. Strejken spred sig se-
dan snabbt inom flera yrkes -
kårer, och den 25 februari gick
folk i Amsterdam ut på gator-
na för att öppet visa sitt miss-
nöje. 

Ockupationsmakten svara-
de med att skjuta skarpt mot
de monstranterna. Nio männi -
skor sköts ihjäl och hundratals
fördes bort. Flertalet av dem
av rättades i utkanterna av Am -
sterdam. 

Dessa händelser i februari
1941 medförde att tusentals
män niskor valde att gå med i
den nederländska motstånds-
rörelsen. Många med livet som
insats. 

Massiv propaganda
Efter att Tyskland invaderat
Sovjetunionen i juni 1941, öka-
de också den nazistiska led-
ningen i Nederländerna insat-
serna för att få över folket på
sin sida. Antinazistiska lärare
i skolorna byttes ut mot med-
lemmar i nazistpartiet, och man
lade stor vikt vid att indoktri-
nera ungdomen. Med en mas-

Förlagan till detta nederländska frimärke utgivet 1941 är en målning av den neder-
ländske mästaren Rembrandt (1606–1669) föreställande hans son Titus. Rem -
brandts konstverk hyllades av nazisterna som föredömen för den germanska kon -
sten. Rembrandt lyftes också fram i den nazistiska propagandan i Nederländerna
som en nationell hjälte. 

siv propagandakampanj för sök-
te man få unga nederländska
män att söka sig till SS, vilket
drygt 20 000 också gjorde. Det -
ta kan jämföras med cirka 300
svenskar. Men det stora flerta-
let av den nederländska befolk -
ningen, unga såväl som gam la,
förhöll sig kallsinniga till all
propaganda. 

Motståndsrörelsens motdrag
mot den nazistiska propagan-
dan var att trycka upp pam-
fletter och tidningar – oftast
med mycket enkla hjälpmedel
i någons hem – som spreds nat -
tetid för att undgå ockupanter-
nas vakande ögon. Även affi-
scher och dekaler som propa-
gerade för ett fritt Nederlän -
derna klistrades upp. 

Gestapo letade med ljus och
lykta efter dem som låg bakom
de största illegala tidskrifter-
na, och flera lyckades man ock-
så gripa, oftast genom angiva-
re inom motståndsrörelsen. En
av de främsta utgivarna av il-
legala tidskrifter var studen-
ten Willem Pieter Speelman,
som greps och avrättades i feb -
ruari 1945, endast 26 år gam-
mal. 

Judarna deporteras
Under våren 1942 förvärrades
läget dramatiskt för den judis-
ka befolkningen i Nederlän der-
na. Judarna förbjöds att vistas
på allmän plats, och i april 1942
infördes tvånget att bära da-
vidsstjärnan. Under somma-
ren 1942 började nazisterna de -
portera de nederländska judar -
na. Före kriget bodde det över
100 000 judar i Nederländer -
na, det stora flertalet i Amster -
dam. 

I Nederländerna använde

sig nazisterna av transitlägret
Westerbork, i vilket judarna
samlades samman innan de de -
porterades till dödslägren i Po -
len. De som bodde i Amster dam
med omnejd blev först under
förnedrande förhållanden in-
hysta i den gamla teaterbygg-
naden Hollandsche Schouw -
burg, belägen i de judiska kvar -
teren i Amsterdam. 

Innan de judiska familjerna
föstes in i byggnaden splittra-
de man familjerna, och barnen
fick bo i en byggnad på andra
sidan gatan. Under åren fram
till 1944 lyckades den neder-
ländska motståndsrörelsen räd -
da och gömma undan inte min -
dre än 600 judiska barn från
byggnaden mittemot teatern. 

Endast drygt 5 000 av de ne-
derländska judarna överlevde
kriget. 

Motståndet ökar
Under 1943 ökade det väpnade
motståndet mot ockupations -
makten dramatiskt. Det fanns
flera anledningar till detta, men
den viktigaste var kanske att

➥

Detta frimärke med den nederländska drottningen Wilhelminas porträtt (1880
–1962) gavs ut 1944 i den s.k. frihetsserien. Serien tillkom och trycktes på be-
gäran av exilregeringen i London som Wilhelmina förestod, men eftersom
Nederländerna inte befriades 1944 så dröjde utgivningen till efter freden 1945.
Wilhelmina var mycket populär i Nederländerna och hon var en stor förebild
för motståndsrörelsen och dess kamp mot ockupanterna.
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➥

de vänt, inga problem med att
värva medlemmar. Men hur
man än kämpade mot ockupan -
terna så var man i underläge.
Nästan en halv miljon neder-
ländska män skickades till
Tysk land som arbetskraft un-
der 1943–44. Många som stod
inför valet att skickas till Tysk -
land eller gå under jorden och
gå med i motståndsrörelsen,
valde det senare. 

Ett stort problem för med-
lemmarna i motståndsrörelsen
och alla andra som tvingades
leva gömda, var alla de typer av
identifikationshandlingar som
tyskarna utfärdade som ett led
i att kontrollera befolkningen.
Men motståndsrörelsen lycka-
des emellertid sätta käppar i
hjulet för denna kontrollverk-
samhet, när man i mars 1943
lyckades bränna ner tyskarnas
registreringskontor i Amster -
dam. 

Kampen går mot sitt slut
Ett annat dilemma för mot-

ståndsrörelsen var alla de in-
filtratörer utsända av Gestapo,
som försökte spränga de olika
nätverken inifrån. I flera fall
blev infiltratörerna avslöjade
och skjutna på fläcken. Men
drygt 20 000 medlemmar i mot-
ståndsrörelsen arresterades av
tyskarna och av dem avrättades
drygt 2 000. 

Den allierade landstigningen
i Normandie den 6 juni 1944,
väckte i Nederländerna stort
hopp om en snar befrielse. Men
den uteblev. Den allierande of-
fensiven avstannade i septem-
ber 1944, när man misslycka-
des med att erövra den viktiga
bron över Rhen, belägen i den
nederländska staden Arnhem.
De södra delarna av landet
blev visserligen befriade, men
merparten av Nederländerna
stod fortfarande under nazis-
ternas kontroll.  

För befolkningen väntade en
mycket svår tid. Vintern 1944
blev ovanligt kall och lång, och
eftersom ockupanterna dras-

Nederländerna gav 1975, trettio år efter krigsslutet, ut detta frimärke som sym-
boliserar alla de människor som blev deporterade och mördade under ockupa-
tionen. Innan kriget bodde det över 100 000 judar i Nederländerna, det stora
flertalet i Amsterdam. Av dessa överlevde endast drygt 5 000 förintelsen. Över
2 000 människor i den nederländska motståndsrörelsen gav sina liv i kam pen
mot nazismen.

tyskarna i april 1943 beslöt att
sända iväg 300 000 nederländ -
ska män, tidigare krigsfångar
men nu frisläppta, till Tysk land
för att användas som arbets -
kraft inom krigsindustrin. 

Precis som i februari 1941
lade arbetarna runt om i Ne -
der länderna ner sitt arbete och
gick ut i strejk, och precis som
den gången blev ockupanternas
motangrepp våldsamt och blo-
digt. Närmare 100 arbetare
sköts ihjäl av nazisterna. 

Motståndsrörelsen hade ef-
ter denna händelse, i kombina-
tion med att den tyska krigs-
lyckan på samtliga fronter ha-

Detta frimärke gavs ut 1965 som en
hyllning till de tappra mot ståndar -
na mot ockupationsmakten 1940–
45. Statyn t.v. på märket, densam-
ma som på fotot t.v., symboliserar
en av alla de varvsarbetare som i
februari 1941 gick ut i strejk i pro-
test mot hur nazisterna behandlade
judarna. I de följande demonstra-
tionerna sköts nio de mon stranter
ihjäl av ockupations makten. Statyn
finns på Jonas Da niel Mijerplein i
Am sterdam. Den högra skulpturen
på frimärket finns i Rotterdam.
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Nedan t.v.: Under vintern 1944 blev hungersnöden i Nederländerna fruk-
tansvärd, och när våren kom hade 20 000 människor dött av svält. Folket åt allt

vad de kunde komma över, allt från husdjur till
tulpanlökar. Frimärket som getts ut 1980 av
Nederländerna visar hur ett brittiskt bombflyg-
plan släpper ner matpaket till de hungrande ne-
derländarna. Det brittiska flygvapnet, RAF, ge-
nomförde flera sådana uppdrag under våren
1945. Även mjöl från Sverige, av vilket man ba-
kade bröd på plats, nådde landet innan befriel-
sen.
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tiskt drog ner på matransoner-
na för att klara sina egna liv så
svalt folket. Fram till våren
1945 hade 20 000 människor
dött av svält. Dessutom skärpte
nazisterna sina ansträngning-
ar att förinta allt motstånd.
Under hösten och vintern 1944
avrättade de alla misstänkta
medlemmar i motståndsrörel-
sen utan rättegång. 

Under våren 1945 återupp-
tog de allierade kampen med
att befria Nederländerna, men
det skulle dröja fram till den 5
maj innan de tyska styrkorna i
landet kapitulerade. 

Men även efter kapitulatio-
nen skedde skottväxling mel-
lan allierade och tyska soldater
som vägrade ge upp. Två dagar
efter kapitulationen inträffade
en mycket tragisk händelse då
tyska soldater öppnade eld mot
fredsfirande nederländare på
Dam-torget i centrala Ams ter -
dam. Vid denna attack som kan
betecknas som slutet på fem
års ockupation, terror och för -

tryck, sköts tjugotvå personer
ihjäl. 

Intressanta frimärken
De frimärken som jag har valt
ut som illustrationer i denna
artikel, är långt ifrån alla som
har getts ut med motiv som kan
kopplas till Nederländerna un-
der andra världskriget. Avslut -
ningsvis vill jag därför fram-
hålla några andra frimärken
på detta tema, utgivningsår in -
om parantes: 

Anne Frank finns utgiven
på ett antal utgåvor, där Israel
(1988) och Västtyskland (1979)
bör nämnas. 

Nederländerna gav 1985 ut
en mycket fin och intressant

fri märksserie där samtliga mo -
tiv på frimärkena ansluter till
olika skeenden i Nederländer -
na under kriget.

Operation Market Garden,
det allierade kodordet för ett
riktat anfall mot Tyskland via
Nederländerna, skildras på en
utgåva från Isle of Man (1992)
samt på en från Marshallöar -
na (1994). ❑

T.h.: Nederländerna gav 1992 ut detta frimärke
som en påminnelse om att det var femtio år se-
dan nazisterna öppnade transitlägret Wes ter -
bork. Den judiska befolkningen i Nederländerna
skickades först till Westerbork innan de depor-
terades vidare till dödslägren österut. Judarna i
Amsterdam och dess närområde, vilka utgjorde
en stor del av nederländernas judiska befolk-
ning, samlades innan de skickades till Wes ter bork samman i den stora teatern
Hollandsche Schouwburg i Amsterdam.

Detta är en del av nederländernas
nationalmonument som finns på
Dam-torget (De Dam) i centrala
Amsterdam. Monumentet hyllar
alla dem som gav sina liv under
ockupationen i kampen mot na-
zismen. Monumentet avtäcktes
1956 av drottning Juliana. På
Dam-torget utspelades den 7 maj
1945 en tragedi när tyska solda-
ter öppnade eld mot Amsterdam -
bor som firade att Tyskland kapi-
tulerat. Tjugotvå personer sköts
ihjäl.
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