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arriveerden heeft de oorlog in Europa
nergens langer geduurd dan op Texel.
Tot april 1945 was de oorlog voor
Texel betrekkelijk rustig verlopen. De
Duitse aanvallen in de meidagen van
1940 waren uitsluitend gericht op het
vliegveld nabij De Mok. In vier jaar
tijd vielen er slechts incidenteel slachtoffers, zoals op 6 oktober 1940 toen bij
een Geallieerde luchtaanval op de haven van Oudeschild de veerboot werd
gebombardeerd en één opvarende om
het leven kwam.
Verder kende het eiland slechts enkele
Joodse families. Zij moesten zich in
februari 1941 melden en werden uiteindelijk weggevoerd. De meeste van
hen keerden behouden terug. In 1942
kreeg Texel een NSB-burgemeester,
Rijk de Vries. In hetzelfde jaar opende
Anton Mussert het groepshuis van de
Texelse NSB. Circa 7% van de Texelaren was lid van de NSB. Het verzet,
dat zich ook op dit Waddeneiland organiseerde, had maar weinig om handen daar er nauwelijks sabotagedoelen
waren.
Het Waddeneiland werd een belangrijke schakel in de Atlantik Wall. Zo wer-

den er meer dan 500 bunkers gebouwd
in 32 verschillende complexen. Het belangrijkste waren de kustbatterijen bij
de noord- en zuidpunt van het eiland
die de strategische zeegaten Marsdiep
en Eierlandse Gat moesten bestrijken.
De batterijen konden echter ook landinwaarts vuren. Enkele gebouwen die
konden dienen als oriëntatiepunt voor
de Geallieerden moesten worden afgebroken. In november 1944 werden
circa 700 jongemannen van het eiland
afgevoerd om in Assen tankgrachten
te graven, de meeste van hen waren in
maart 1945 alweer terug.

Russenoorlog
De Georgiërs arriveerden op 6 februari 1945 op Texel. Het Georgischen
Infanteriebataillons 822 “Königin Tamar” bestond uit 800 Georgiërs en
400 Duitsers en stond onder bevel van
commandant Klaus Breitner. Buitenlandse troepen in dienst van de Wehrmacht waren geen onbekend verschijnsel op het eiland. Al eerder waren er
Brits-Indische troepen (1943) van het
Indische Freiwilligen-Legion Regiment

950 en Kaukasiërs (1944) op Texel
gestationeerd. Tenminste één van de
in Duitse dienst getreden Brits-Indiërs
werd gedood toen hij op een landmijn
trapte, een ander werd gefusilleerd
nadat hij een Nederlandse vrouw had
verkracht.
Veel onderdrukte minderheden in de
Sovjet-Unie, zoals Turkmenen, Armenen, Kaukasiërs en Georgiërs, namen
vrijwillig dienst in het Duitse leger. De
Duitsers speelden in op de anticommunistische sentimenten, beloofden
onafhankelijkheid en konden op deze
manier vele nieuwe buitenlandse eenheden oprichten. Georgië was in 1801
ingelijfd door Rusland en streefde
sindsdien naar een onafhankelijke
staat. De buitenlandse troepen hadden
op papier dezelfde rechten als de Duitse soldaten en kregen hetzelfde eten.
Ook droegen ze hetzelfde uniform, de
herkomst van troepen was af te lezen
aan een mouwschildje op de rechterarm. Dit onderscheid was bij lang niet
alle Texelaren bekend en de opstand
werd dan ook lange tijd de ‘Russenoorlog’ genoemd.
Pas toen het duidelijk werd dat de Ge-

EUROPA’S
LAATSTE SLAGVELD
Door Max van der Schriek

Texel. Vandaag de dag wordt dit Waddeneiland met name bezocht voor
de serene rust, de ruimte en de natuur. Het eiland heeft er niet altijd
zo vredig bijgelegen, de Tweede Wereldoorlog ging ook niet aan de
Wadden voorbij. In de nacht van 5 op 6 april 1945 sloegen de aldaar
gelegen Georgische troepen aan het muiten. De gevechten die op deze
opstand volgden duurden tot 20 mei, meer dan twee weken ná de algehele capitulatie.
Het Georgische bataljon in Polen. De soldaat in het midden achteraan is bewapend
met een buitgemaakte Russische SVT-40 Tokarev.
(Foto: T. Timmer / Het Open Boek Texel).

N

et als de rest van Nederland werden de
Wa d d e n e i l a n d e n
bezet door Duitse
troepen. Lange tijd
hebben de eilandbewoners maar weinig gemerkt van de bezetting, zelfs de
Hongerwinter leek aan het eiland voorbij te gaan. Onder toeziend oog van de
Duitsers was er een groep Amsterdamse kinderen naar Texel overgebracht
om aan te sterken. Maar in de laatste
maanden van de oorlog veranderde het
eiland in een slagveld door de opstand
van het Georgische bataljon. Omdat
de Geallieerden pas laat op het eiland

Klaus Breitner reikt onderscheidingen uit in Zandvoort. Geheel links (in traditionele klederdracht) Basilius Indschia en geheel rechts,
in Duits uniform, Schwalwa Loladze. (Foto: T. Timmer / Het Open Boek Texel).
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Duitse loopgraven nabij de Slufter.

orgiërs op het verkeerde paard hadden
gewed en Duitsland de oorlog zou verliezen kwamen de plannen voor een
opstand op Texel. De soldaten van de
zogeheten Ostlegionen werden bang
omdat ze een bevel van Stalin naast
zich neer hadden gelegd: het was Sovjetsoldaten verboden zich over te geven

aan de vijand, laat staan dienst te nemen in het Duitse leger.

Djenj rozjdjenije
Vóór de Georgiërs naar Texel waren gestuurd lag het bataljon 17 maanden in
Zandvoort gestationeerd. Hier had de

latere leider van de opstand, Schwalwa
Loladze, contact opgenomen met het
verzet. De Georgiërs overschatten ernstig hun krachten. Allereerst gingen ze
er vanuit dat er 16.000 buitenlandse
troepen in Nederland gelegerd waren,
in werkelijkheid waren dit er maar
2.500. Loladze verwachtte dat ze allemaal in opstand zouden komen zodra
de Georgiërs daarvoor de aanzet hadden gegeven. Met moeite kon het ver-

Ostlegionen
Nadat operatie Barbarossa strandde op de oevers van de Wolga zat Hitler-Duitsland dringend om verse troepen verlegen. Toen de Partizanen in het achterland een steeds groter probleem vormden werd op 6 oktober
1941 besloten tot de eerste rekrutering onder niet-Russische minderheden in de Sovjet-Unie die gevangen
werden gehouden in Duitse krijgsgevangenkampen. Het precieze aantal legionairs blijft onduidelijk. Volgens
de Sovjets konden het er niet meer zijn dan 40.000, een wel zeer lage schatting, en volgens Duitse bronnen
meer dan 100.000. In de herfst van 1943 waren er in Polen in ieder geval 6 zogeheten Ostlegionen opgericht
met in totaal 53 bataljons. De troepen waren afkomstig uit Turkmenistan (14 bataljons), Azerbeidzjan (8
bataljons), Noord-Kaukasië (7 bataljons), Georgië (8 bataljons), Armenië (9 bataljons) en Wolga-Tartaren (7
bataljons). De manschappen van deze Ostlegionen bleken van wisselende waarde te zijn in de strijd. Om de
kans op deserteren zo klein mogelijk te maken werden deze troepen meer en meer ingezet tegen de Partizanen in het achterland en aan het westfront.
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De commandobunker van ‘Texla’.

zet de Georgiërs hun plan uit het hoofd
praten om op te rukken naar Amsterdam en Noord-Holland te bevrijden.
Het einde van de oorlog leek in alle
rust te komen. Veel redenen om aan
te nemen dat de Georgiërs in opstand
zouden komen hadden de Duitsers
niet. Tussen de Duitse en Georgische
soldaten bestond een goede verstandhouding en bovendien hadden de Georgiërs zich bewezen in de strijd. Het
795ste en het 799ste Georgische Infanterie Bataljon hadden tijdens de invasie
in Normandië felle gevechten geleverd
met de Geallieerden, onder andere in
St. Mère Eglise. Deserteurs waren er
nauwelijks geweest. De commandant
vertrouwde zijn troepen volledig en
had voorkomen dat ze ontwapend zouden worden en de rest van de oorlog
als Bau Pioniere dienst hadden moeten
doen.

Nadat bekend was geworden dat een
deel van de troepen opnieuw zou worden overgeplaatst, waarschijnlijk om
in Oost-Nederland te gaan vechten tegen de Geallieerden, zette Loladze de
opstand in werking. De Georgiërs die
achterbleven op Texel vreesden dat ze
als gijzelaars zouden worden gebruikt.
Zodra de overgeplaatste troepen zouden deserteren konden de achterblijvers wel eens worden gefusilleerd.
Daarnaast was dit hun laatste kans om
door Stalin te worden gerehabiliteerd.
De muiterij kreeg de codenaam ‘Djenj
rozjdjenije’ wat ‘verjaardag’ betekent
maar door de Texelaren verkeerd is
vertaald als ‘Dag der Geboorte’. De bedoeling was om het eiland van Duitsers
te zuiveren en de twee kustbatterijen te
veroveren. Het plan kende meteen al
een zwakte: zelfs áls de Georgiërs in
staat waren geweest om deze batterijen
te veroveren, dan hadden ze, als infanteristen, de stukken geschut niet weten

te bedienen. Daarnaast bevonden er
zich geen Georgiërs op deze batterijen.
Een tweede zwakte was dat de Georgiërs het plaatselijke verzet niet op de
hoogte hadden gebracht van hun plannen.

De opstand begint
In de avond van 5 april dronken de
Georgiërs en Duitsers, onder het mom
van het naderende vertrek van een deel
van de troepen, flinke hoeveelheden
wodka in hun gezamenlijke vertrekken. Iedere Georgische soldaat had zijn
‘eigen’ Duitser toegewezen gekregen
die hij moest vermoorden. De opstand
begon in de nacht van 5 op 6 april
1945 om 01:00 uur.
De muiterij werd ingezet op het bunkercomplex ‘Texla’ ten noorden van
Den Burg en spreidde zich al snel uit
over de rest van het eiland. Texla werd
snel veroverd, evenals de aanvoerha-
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ven Oudeschild en Vliegveld de Vlijt,
maar de kustbatterijen bleven stevig
in Duitse handen. De commandant
van het bataljon, Klaus Breitner, had
als één van de eersten moeten worden
vermoord. Het toeval wilde echter dat
hij zich die avond niet als gebruikelijk
op het bunkercomplex bevond maar de
nacht doorbracht in hotel ‘De Lindeboom’ in Den Burg. In eerste instantie
dacht hij toen hij schoten hoorde dat
het om een afscheidsvuurwerk ging.
Toen hij uit het raam keek zag hij de
eerste gedode Duitsers al op straat liggen. In de duisternis kroop hij naar het

bunkercomplex. Toen hij enkel Georgische stemmen hoorde werd het hem
al snel duidelijk dat de Georgiërs aan
het muiten waren geslagen en dat het
niet om een Geallieerde luchtlanding
ging.
De Georgiërs hadden verzuimd om
alle telefoonverbindingen te verbreken
waardoor Breitner de noord- en zuidbatterij op Texel en het vasteland kon
waarschuwen. Van het Georgische Bataljon overleefden slechts 14 Duitsers.
De Duitse troepen reageerden buitengewoon snel. Binnen de kortste keren
waren er 800 soldaten vanuit Den

Helder overgebracht, voornamelijk van
het 163e Marine-Schützenregiment. De
Sondermeldung Texel werd direct vanuit de Hitler-bunker in Berlijn beantwoord: “Alle Georgiërs direct doden.”
De strijd die de komende weken zou
voortduren was buitengewoon fel. Beide partijen gedroegen zich buitensporig wreed, er werden geen gevangenen
gemaakt.
Loladze verklaarde later aan het verzet
dat ze om drie redenen de opstand waren begonnen. Ten eerste was er veel
tijd aan het plan besteed, ten tweede
zou een deel van de troepen worden

Klaus Breitner in 1979.
(Foto: T. Timmer / Het Open Boek Texel).

overgeplaatst en ten derde wilden ze
voorkomen dat Texel zou worden leeggeplunderd door de Duitsers. De Texelaren wisten dat dit volslagen onzin was,
er was al sinds het eerste oorlogsjaar helemaal niets meer te plunderen op het
eiland. Stalin zag de Georgiërs als landverraders en dit was hun enige hoop op
rehabilitatie.
De verwachtte Nederlandse hulp van
de inwoners waar een groot deel van
het Georgische plan op steunde bleef
dan ook uit. Als de Texelaren niet zouden helpen zouden ze zwaar worden
gestraft, zo liet Loladze weten.
De hulp die de troepen gedurende de
strijd kregen, bestond voornamelijk
uit voedsel. Circa 200 Texelaren hebben zich daadwerkelijk bij de Georgiërs gemeld. Toen de eerste granaten op
Den Burg werden afgevuurd gingen de
meesten van hen naar huis toe ‘voor
een bakkie’ en kwamen vervolgens niet
meer terug.

Bord langs de spoorlijn bij het voormalige vernietigingskamp Sobibor, waarheen
onder andere 34.313 Joden uit Nederland
werden gedeporteerd. © STIWOT

Omstreeks 16:30 uur op 6 april begon
het eerste bombardement van Texel.
Aan de beschieting van Den Burg deden niet alleen de twee batterijen van
het eiland mee, ook het geschut van
Vlieland en Den Helder droegen hun
steentje bij. In slechts 20 minuten tijd
werden er circa 1.800 granaten op Den
Burg afgeschoten. Bij dit bombardement kwamen ook 38 burgers om het
leven.

commandant Klaus Breitner
De commandant van het bataljon “Königin Tamar” had eigenlijk als
één van de eersten gedood moeten worden. Door een samenloop van
omstandigheden behoorde hij juist tot de 14 mannen van het oorspronkelijk 400 man tellende Duitse kaderpersoneel die de slachting overleefden. 1e luitenant Basilius Indschia, een in Parijs woonachtige Georgiër
en overtuigd anticommunist, was de tolk van Breitner en was één van de
eersten die werd omgebracht. Breitner’s Georgische ordonnans had hem
moeten doden maar deed dit niet. Hij vermoedde dat dit kwam omdat
hij hem eens mee had genomen op verlof. Breitner pakte zijn geweer af
en verdween in de nacht. Na enkele uren wist hij veilig de zuidbatterij
te bereiken en sloeg alarm. Iedere Duitse soldaat besefte dat men op
het punt stond om de oorlog te verliezen maar éérst wilde men wraak
nemen op de muiters. De rest van zijn leven bleef Breitner een intense
haat koesteren jegens de Georgiërs.
Na de capitulatie kwamen de weinige overlevenden van het bataljon nog
één keer bij elkaar en verbrandde toen als ultieme vernedering de bataljonsvlag om zo uiting te geven aan hun minachting voor de Georgiërs.
Nog jaren na de oorlog kon de voormalige commandant woest worden
om het aantal Georgische overlevenden.

Vergelding
De eerste Duitse slachtoffers waren
door hun Georgische ‘kameraden’ met
een bajonet aan hun brits vastgepind.
Hierdoor raakten de Duisters zeer verbitterd. De Duitse troepen die de opstand moesten neerslaan bestonden uit
ongetrainde soldaten en lichtgewonden. Al snel sloten zich ook marine
troepen aan en oudgedienden, veteranen uit de Eerste Wereldoorlog. Deze
manschappen hadden in eerste instantie rustig het einde van de oorlog willen afwachten maar nu wilden ze koste
wat kost wraak nemen. Geen Georgiër
mocht levend van het eiland afkomen.
Voor de vermeende hulp van het verzet
werden er ook 14 willekeurige Texelaars opgepakt in Den Burg. Ze werden
in een vrachtwagen gezet en naar de
Mokbaai gereden. Tijdens deze tocht
sprongen 4 van de inzittenden uit de
wagen. De Duitsers deden geen enkele
poging om ze terug te halen. De andere
10 moeten spoedig na aankomst bij de
Mokbaai zijn gefusilleerd. Slechts één
van de slachtoffers zat daadwerkelijk
bij het verzet.
Na de eerste bloedige dag waren Oudeschild en Den Burg alweer snel door
de Duitsers heroverd. Vliegveld de
Vlijt bleef nog 10 dagen in Georgische
handen, hierna moesten ze zich ook
op deze plek terugtrekken. Lange tijd
hadden de Georgiërs gehoopt dat de
Engelsen ze te hulp zouden schieten en

dat daarvoor dit vliegveld van levensbelang zou zijn. De laatste reguliere gevechten vonden plaats in de nacht van
20 op 21 april bij de vuurtoren op de
noordpunt van het eiland. De vuurtoren raakte hierbij zwaar beschadigd.
Na de gevechten werd het eiland systematisch uitgekamd. De leider van
de opstand, Schwalwa Loladze, werd
bij deze zuiveringen aangegeven door
een boer en werd ter plaatse doodgeschoten. In eerste instantie wisten de
Duitsers niet dat ze de leider van de opstand al geëlimineerd hadden want nog
dagen daarna ging de zoektocht naar
Loladze door. De Duitsers achtten de
Georgiërs onwaardig om in Duits uniform te sterven. Voor ze werden doodgeschoten moesten ze zich ontkleden
en hun eigen graf graven.

Schemeroorlog
Vanaf het begin van de strijd probeerde
het verzet in contact te komen met
de Geallieerden. Deze pogingen resulteerde in de laatste Engelandvaart.
In de nacht van 8 op 9 april werd de
reddingsboot ‘Joan Hodshon’ nabij de
vuurtoren te water gelaten en zette
koers naar Engeland. In de daaropvolgende nacht kwamen de Engelandvaarders, 10 Nederlanders en 4 Georgiërs,
aan ten noorden van Great Yarmouth.
De onderhandelingen over de capitulatie waren al in volle gang en de Geallieerden bleken dan ook niet bereid om

Het laatste bolwerk van de Georgiërs, de vuurtoren van Texel. (Foto: T. Timmer / Het Open Boek Texel).
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overgegeven en waren door de Duitsers
gefusilleerd, hun lichamen wilden ze
er niet bij hebben. Eind jaren ’40 zijn
deze massagraven toch ontruimd en
werden ook deze lichamen op de begraafplaats bij de Hoge Berg bijgezet.
Het precieze aantal slachtoffers van
de strijd blijft onduidelijk. Lange tijd
heeft men de slachtoffers van de Georgiërs ver naar beneden willen afronden
en die van de Duitsers begrijpelijkerwijs enorm naar boven. Op de begraafplaats van de Georgiërs, waar de soldaten naamloos begraven liggen, wordt
een aantal van 476 genoemd. De Georgische geschiedschrijver Kotsjiasjwili
vermeldt echter 492 namen. Ook is het
onbekend waar de ‘gevaarlijke’ Georgische elementen zijn begraven, dat wil
zeggen diegene, die niet in opstand
tegen de Duisters wilden komen. Het
bekendste voorbeeld daarvan is de tolk
Basilius Indschia. Heeft hij zijn laatste
rustplaats gevonden te midden van zijn
moordenaars?
De Duitsers hadden aanvankelijk hun
eigen militaire begraafplaats bij Den
Burg. In 1949 werden deze graven
ontruimd en de lichamen overgebracht

troepen op te offeren voor voormalige
bondgenoten van Duitsland. Uiteindelijk sprak Prins Bernhard zijn veto uit
over eventuele acties.
Op 5 mei 1945 sloot de Duitse havencommandant van Oudeschild zijn
dagrapport af met de woorden “Gott sei
Dank, die Krieg ist zu Ende!” Nadat de
rest van Nederland door de Geallieerden was bevrijd, gingen de gevechten
op Texel nog onverdroten door. Toen
op 5 mei de vlag werd uitgehangen
mengden zich ook Georgiërs in het
feestgedruis. Dit ging de Duitsers te
ver waarop ze het vuur opende. Hierop
regelde het verzet een wapenstilstand
tussen de twee partijen. De Duitsers
konden overdag over straat lopen,
de Georgiërs ’s avonds. Niet iedereen
hield zich hieraan en het bloedvergieten ging dan ook nog gewoon door.
Zowel Duitsers als Georgiërs maakten
zich schuldig aan verdere lynchpartijen. Zonder hulp van de bewoners van

De Georgische begraafplaats op Texel.

Texel hadden de Georgiërs geen schijn
van kans om het te overleven. De Georgiërs zaten op vele boerderijen ondergedoken en de Texelaren voorzagen
hen van eten en burgerkleding. Pas op
20 mei 1945, de dag dat de Canadezen
op het eiland arriveerden, werden de
Duitsers ontwapend en kwam er een
einde aan de gevechten.
De strijd had aan circa 1.000 mensen
het leven gekost: Duitsers, Georgiërs en
burgers. Van de 800 Georgiërs waren
er uiteindelijk nog maar 236 in leven.
De Georgiërs waren verbolgen over het
feit dat ook zij de wapens moesten inleveren, ze werden dus niet als medegeallieerden gezien. Voor het grootste
gedeelte van de oorlog behoorden de
Georgiërs tot de bondgenoten van de
vijand en ná de Tweede Wereldoorlog
waren ze de bondgenoten van de nieu-

Ehrenfriedhof Ysselsteyn
Op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn (Limburg) liggen
nu 31.598 soldaten begraven. Het gaat voornamelijk om Duitse
soldaten maar er liggen ook enkele Nederlandse SS’ers begraven. De
begraafplaats werd in 1946 in opdracht van de Nederlandse overheid
aangelegd. In de jaren ’50 werden vrijwel alle Duitse oorlogsgraven
naar deze plek overgebracht zodat we nu nog maar één officieel
Ehrenfriedhof in Nederland kennen. Het is niet exact bekend in
welke delen de gesneuvelden van Texel liggen begraven. Een aantal
van de Duitse slachtoffers is met naam en toenaam bekend. MarineOberpfarrer Edmund Haake (*01.07.1897 - †06.04.1945) gaf zich
over aan de Georgiërs en werd met 6 andere soldaten doodgeschoten
te Texla. Oberleutnant Josef Krieger (*06.04.1915 - †06.04.1945)
vocht zich op zijn 30ste verjaardag dood in zijn barak nabij de
vuurtoren. Zollsekretär Heinrich Werth (*21.04.1905 - †25.04.1945)
sneuvelde bij de ‘zuiveringsacties’ die volgden op de gevechten. Om
hen heen liggen veel soldaten die in dezelfde periode zijn gesneuveld,
waarschijnlijk zijn hun graven ook overgebracht van Texel. Het precieze aantal Duitsers dat sneuvelde op Texel zal waarschijnlijk nooit
meer achterhaald kunnen worden.

naar de Militaire Duitse begraafplaats
te Ysselsteyn in Limburg. Met het
verdwijnen van deze begraafplaats op
Texel verdween ook een belangrijk deel
van het verhaal van de muiterij. Onduidelijk is hoeveel Duitsers er precies

zijn omgekomen. Gewonden werden
overgebracht naar Den Helder, Heiloo
en Alkmaar en konden daar alsnog aan
hun verwondingen zijn bezweken. De
jongste schatting ligt op 420 doden,
aanzienlijk lager dan de 2.300 die di-

we vijand: de Sovjetunie. Op 17 juni
1945 verlieten de laatste Georgiërs het
eiland. Texel was eindelijk vrij.

Massagraven
Nadat de oorlog op Texel ook echt was
geëindigd begon men de oorlogsdoden
te verzamelen. In eerste instantie waren
er drie grote Georgische massagraven.
Eén bij De Cocksdorp, één in De Mok
en een derde, de belangrijkste, bij de
Hoge Berg. Aan de zuidzijde werd een
stuk grond vrijgemaakt voor de omgekomen soldaten. Dit land was aan de
Nederlandse staat toegevallen omdat
de eigenaar, een persoon uit Haarlem,
werd bestempeld als staatsgevaarlijk.
De Georgiërs wensten dat hier uitsluitend die Georgiërs werden begraven
die in de strijd waren omgekomen. De
oorlogsdoden van De Mok en bij De
Cocksdorp hadden zich uiteindelijk
Het graf van Oberleutnant Josef Krieger op de Duitse militaire begraafplaats te Ysselsteyn (Limburg).
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Columm Evertjan van Roekel

als helden. Toen de Georgische president Michail Saakasjvili in 2005 een
bezoek bracht aan het eiland wilden
bewoners die familieleden in de nadagen van de oorlog hadden verloren dat
de president ze geen ‘helden’ zou noemen. Dit woord werd vervolgens uit
de toespraak geschrapt. De bewoners
van Texel waren beter af geweest als de
Georgische troepen nooit in opstand
waren gekomen.

Civiel oorlogsmonument te Den Burg, Texel.

rect na de oorlog werden geclaimd.
Het aantal burgerslachtoffers ligt rond
de 100.

Sporen van de strijd
Wat heeft de muiterij de Georgiërs
concreet opgeleverd? Voor een deel van
het restant van het 822ste Georgische
Infanterie Bataljon volgde eind 1956
inderdaad rehabilitatie. Dit gebeurde
met geen enkele andere soldaat uit de
Sovjet-Unie die in Duitse dienst was
getreden of slechts in Duits krijgsgevangenschap was geraakt. Toch zijn er
minstens 28 opstandelingen naar Siberië gestuurd.
Van de Duitse verdedigingswerken op
Texel is vandaag de dag nog maar bar
weinig overgebleven. In het natuurgebied De Bollekamer staan vier bunkers,
dit zijn echter Nederlandse bunkers die
later door de Duitsers bij de Atlantik
Wall werden getrokken. De batterij is
als één van de laatste voorbeelden van
Nederlandse vestingbouw tot Provinciaal Monument verklaard en in 1994
gerestaureerd. Op het Loodsmansduin
nabij Den Hoorn staat een eenzame
bunker op een duintop die in de oorlog dienst deed als observatiepost. Al
in de tijd van de VOC stonden hier
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mensen op de uitkijk in afwachting
van te beloodsen schepen. Zodra een
schip in zicht kwam dat de begeleiding
van een loods nodig had om de weg
naar de Zuiderzee of de Noordzee tussen de gevaarlijke zandbanken door te
vinden, ontstond een wedstrijd tussen
de loodsen. Degene die als eerste het
desbetreffende schip wist te bereiken,
had de klandizie. Het Loodsmansduin
lag in de tijd van de VOC nog vlak aan
zee. In die tijd was de Mokbaai een ankerplaats voor zeeschepen die op een
gunstige wind voor vertrek lagen te
wachten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte zowel het Nederlandse
leger als later het Duitse leger dankbaar
gebruik van deze natuurlijke observatiepost. Een gedeelte van de Duitse
bunker die ervoor ligt is afgesloten om
als overwinteringsplaats voor vleermuizen te dienen. De eens zo belangrijke
noord- en zuidbatterijen liggen nu
circa 800 meter in zee.
In het natuurgebied De Slufter kon
men tot in de jaren ‘90 grote getalen
Duitse geweerpatronen vinden. Inmiddels zijn de meeste opgeraapt, gecorrodeerd of verzwolgen door de zee. Langs
het Noordzeestrand kon men lange tijd
bij slecht weer schuilen bij een Duitse
bunker, één van een groep van drie. Te-

genwoordig liggen ook deze bunkers in
de Noordzee of onder een dikke laag
stuifzand. Slechts een enkele keer, als
het heeft gestormd, zijn de betonnen
structuren deels weer zichtbaar. Van
het enorme bunkercomplex ‘Texla’ bij
Den Burg is alleen de centrale commandobunker nog zichtbaar.
Vanaf deze plaats op het eiland is ook
de vuurtoren goed te zien. De gehavende toren werd vanaf 1947 gerestaureerd. De kogelgaten in de oorspronkelijke muur zijn aan de binnenzijde
nog steeds aanwezig. Ook kreeg de toren een nieuwe bovenbouw. Het licht,
dat in de oorlog door de Duitsers was
gedoofd, werd in 1950 opnieuw ontstoken.

Herinnering
De ‘Russenoorlog’ is nog het meest bekend in Georgië zelf, al is de opstand
daar wel een eigen leven gaan leiden.
In de hoofdstad Tiblisi is een park
‘Texel’ genoemd, maar het verhaal van
de opstand dat daar circuleert, is een
ander dan dat op Texel wordt verteld.
Volgens de Georgiërs was de muiterij
een groot succes en werd Texel door
de Georgische soldaten bevrijd. Lang
niet alle Texelaren zagen de Georgiërs

Op de Algemene Begraafplaats van
Den Burg werd op 4 mei 1975 de
bronzen ‘Levensboom’ geplaatst. Dit
kunstwerk was een geschenk van de
Georgische bevolking ter nagedachtenis aan de omgekomen burgers van
Texel. Met de tekst “Aan onze omgekomen Nederlandse broeders en zusters.
USSR – Georgië” spraken zij hun dank
uit voor de hulp van talloze Texelaren.
Ook staat hier het bronzen beeld ‘De
Goede Herder’. Het kunstwerk werd
op 4 mei 1961 onthuld. Het is opvallend dat de namenlijsten aan weerszijden van het beeld, met daarop de
namen van alle in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Texelaren, pas in
1998 bij het monument zijn geplaatst.
Het heeft meer dan 50 jaar geduurd
voordat de burgers die zijn omgekomen door het geweld dat werd ontketend door de Georgiërs werden geëerd
met een eigen monument.
De weinige monumenten op Texel die
herinneren aan de Tweede Wereldoorlog hebben niets te maken met de muiterij. Gedurende de oorlog werden er
op en nabij Texel circa 60 Geallieerde
bommenwerpers en jachtvliegtuigen
neergeschoten. De bemanningsleden
vonden hun laatste rustplaats op Texel
War Cemetery nabij Den Burg, met
uitzondering van de Amerikanen. De
Amerikaanse gesneuvelden werden na
de oorlog overgebracht naar de Verenigde Staten of de Amerikaanse begraafplaats te Margraten. Net als elders
in Nederland worden op Texel alleen
de Geallieerden actief herdacht. Op het
Waddeneiland heeft de natuur weer
vrij spel gekregen en worden de laatste
resten langzamerhand verzwolgen door
de zee.
n
Max van der Schriek is historisch archeloog en enthousiast fotograaf. Alle
kleurenfoto’s bij dit artikel heeft hij
gemaakt.

Column
Ontkennen
doet geen pijn
Eens in de zoveel tijd komt er in de media
weer één voorbij: een Holocaustontkenner.
Vaak excentrieke personen met een dubieuze achtergrond vormen de voorhoede van
de ontkenningsbeweging, die zichzelf ook
veelal aanduidt als zijnde Holocaustrevisionisten, omdat volgens hen de geschiedenis
van de Holocaust dient te worden herzien.
Alhoewel historisch revisionisme in beginsel een geaccepteerde academische term is
om middels onderzoek nieuwe feiten aan
het licht te brengen en op basis daarvan de
geschiedschrijving te herzien, gaat het hier
eerder om een glijdende schaal gericht op
ontkenning, met als drijvende kracht vooral meer of minder duidelijk antisemitisme.
In het verleden zorgden de Britse historicus David Irving en de Duits/Canadese
beroepsontkenner Ernst Zündel voor grote
internationale opschudding met hun afwijkende visie op de geschiedschrijving,
niet in de laatste plaats gekleurd door racistische en antisemitische sentimenten. In
januari van dit jaar werd recidivist Richard
Williamson wederom veroordeeld tot een
geldboete, ditmaal van 1800 euro, door
een rechtbank in de Zuid-Duitse stad Regensburg. De Britse conservatieve bisschop
had in een interview in Duitsland in 2008
voor een Zweedse tv-zender, onder meer
te kennen gegeven dat gaskamers nooit
hadden bestaan en dat het aantal omgekomen Joden beperkt is gebleven tot rond
de 250.000 slachtoffers. Als gevolg van een
eerdere veroordeling in oktober 2012, was
de bisschop ook al geroyeerd uit het Priesterbroederschap Pius X.
Williamsons advocaat was in zijn pleidooi
van mening dat zijn cliënt diende te worden vrijgesproken omdat ontkenning van
de Holocaust in Groot-Britannië en Zweden niet strafbaar is, en zal derhalve ook
overgaan tot hoger beroep. Juridisch is
dit een interessant punt in het kader van
rechtsmacht, omdat Williamson de Britse
nationaliteit bezit en de uitspraken zijn uitgezonden op de Zweedse tv. Aangezien de
uitspraken echter zijn gedaan in Duitsland,
zal Duitsland op basis van het territorialiteitsbeginsel rechtmatig rechtsmacht kunnen claimen over het voorval en zal het hoger beroep waarschijnlijk vruchteloos zijn.  
Tot zover het kijkje in de keuken van het
internationaal strafrecht. Wat opvalt is dat
Westerse landen het niet eens zijn over het
strafbaar stellen van Holocaustontkenning.

Zo is in Duitsland openbare ontkenning
heel expliciet strafbaar gesteld in een strafrechtelijke bepaling. Voor Frankrijk geldt
hetzelfde, zelfs voor internationaal erkende
genocides in het algemeen, waaronder ook
de Armeense genocide waardoor de Fransen zich de woede van Turkije op de hals
haalde. Bijvoorbeeld ook Canada, Oostenrijk, Polen, Zuid-Afrika, Zwitserland en
uiteraard Israël hebben mogelijkheden in
hun rechtsstelsel om Holocaustontkenning
te bestraffen. Grote afwezige in dit rijtje
is de Verenigde Staten, het eerste amendement van de grondwet, vrijheid van
meningsuiting, wordt daar als gewichtiger
beschouwd dan het vijftiende amendement
dat discriminatie op basis van kleur en ras
verbiedt.
Ook in Nederland is Holocaustontkenning strafbaar op basis van aan arrest van
de Hoge Raad uit 1995 betreffende Holocaustontkenner Siegfried Verbeke, waarin
werd bepaald dat dit valt onder het discriminatieverbod. Een uitspraak van destijds
VVD-fractieleider Mark Rutte dat Holocaustontkenning diende te worden toegestaan onder de vrijheid van meningsuiting,
leidde in 2009 tot heftige kritiek.
Het blijft toch een vreemde situatie, iemand te straffen omdat diegene iets openbaar ontkent. Wanneer iemand luidkeels
op de Dam gaat verkondigen dat hij of
zij de Spaanse inquisitie ontkent, zal hier
waarschijnlijk geen haan naar kraaien laat
staan dat er een strafzaak zal plaatsvinden.
Holocaustontkenning wordt echter ook
juridisch, direct in verband gebracht met
discriminatie. Hier valt iets voor te zeggen,
een grote groep zijnde de Joodse gemeenschap, wordt door dergelijke uitspraken
beledigd en wellicht meer indirect gediscrimineerd wanneer dit ook de lading achter
de ontkennende uitspraken is. Holocaustontkenning is dom, kortzichtig en niet
conform het beschikbare bewijs. Maar dergelijke kwalificaties zijn ook van toepassing
op allerhande uitspraken die andere groepen beledigen en discrimineren en waarbij
het recht op vrijheid van meningsuiting wel
prevaleert. Dient de Holocaust in deze een
uitzondering te zijn? ‘Schelden doet geen
pijn’ gaat in zijn algemeenheid niet op,
want dat doet het vaak wel. Ontkennen
doet in deze ook pijn, maar het grote goed
vrijheid van meningsuiting beschermt ook
de kortzichtigen, hoe pijnlijk dit soms ook
kan zijn. n
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