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door Daan Appels

H et Nijmeegse stadsar-
chief onthulde afgelo-
pen maand de eerste
vijf delen van de dag-
boeken van de Nij-
meegse nazi-aanhang-

ster Martha Waaldijk (tot 13 november
1940), samen met ander (veelal fo-
to-)materiaal.

Martha Waaldijk is de Anne Frank
van de duivelse kant. Het vertrouwen
in Hitlers Duizendjarige Rijk is bij
haar zo groot, dat ze zelfs een dag na
de Nijmeegse bevrijding (21 septem-
ber 1944) meeloopt in een demonstra-
tie van de Jeugdstorm, een Nederland-
se variant op de Hitler Jugend. Ze is
dan jongvolwassen, maar toch ook
nog een kind. De leden zingen Duitse
strijdliederen en worden opgepakt,
wat het begin betekent van een slepen-
de gevangenistijd voor Martha.

Moeder Katharina Kastorz
(1891-1963) en vader Peter Waaldijk
(1887-1950) geven 21 jaar daarvoor ge-
boorte aan hun enige kind Martha, op
11 november 1923 aan de Palestri-
nastraat 6 in Nijmegen-Oost. Weduw-
naar Peter heeft uit een eerder huwe-
lijk al drie kinderen en werkt als eer-
ste sergeant in het Nederlandse leger,
waar hij de dertien jaar jongere Duitse
kokkin Katharina tegenkomt.

Martha is alles voor haar moeder.
Andersom geldt hetzelfde. Met haar
halfbroers en -zussen heeft ze wisse-
lend contact. Een van haar halfbroers
ziet Martha ongeveer een keer per
jaar. Het is uiteindelijk zijn dochter,
met wie ze nauwelijks contact heeft,
die ze tijdens haar ziekbed al het be-
waarde materiaal toevertrouwt. Die
brengt de dagboeken in 2012 naar het
Nijmeegse stadsarchief.

Als de oorlog begint is Martha een
puber van zestien. Haar eerste dag-
boek schrijft ze op veertienjarige leef-
tijd. Wat uit de dagboeken beklijft is
een beeld van een slimme en uitge-
sproken einzelgänger. Ze spreekt wei-
nig met vriendinnen af, haar Neder-
lands is haast foutloos en ze heeft over
alles en iedereen een duidelijke me-
ning. Flirten doet ze, maar alleen met
Duitse soldaten of NSB’ers, wat weer
niet correspondeert met latere verha-
len van oud-collega’s dat ze lesbisch
zou zijn.

Direct na de Duitse bezetting (15
mei 1940) haalt ze angstig alle Hit-
ler-posters van haar kamer. Iets min-
der dan een jaar daarvoor is ze minder
voorzichtig. Ze schrijft niet zonder
trots dat ze een brief van Hitler heeft
gekregen, nadat ze hem had geschre-
ven voor zijn vijftigste verjaardag.

O, jongens! O, jongens! We hebben een
brief van: Hitler!!!!!! Dat zit zo. Toen op
20 april Hitler vijftig jaar werd, heb ik
met Anny een brief naar hem geschreven
in ‘t Duits met Duitse letters. Ik mag hem
vrijdag meenemen naar school en aan juf-

frouw Gadiot laten zien. (woensdag 12
juli, 1939)

Martha is politiek zeer betrokken.
Iedere politieke gebeurtenis rond na-
zi-Duitsland wordt door haar met
commentaar begeleid. Of het nu de in-
val van Polen, de aanslag op het leven
van Hitler of de vlucht van koningin
Juliana naar Engeland is.

Nu iets heel gemeens, ‘de koningin’,
dat vuile rotwijf, is met de regering naar
Engeland gevlucht. Ze jaagt Nederland
eerst de oorlog in en dan vlucht ze. Bah,
smerig wijf. Een paar dagen van tevoren,
voor de oorlog, stond nog in de krant dat
ze verklaard had ‘Oranje blijft in Hol-
land’. (maandag 13 of dinsdag 14 mei)

Rond de eerste Duitse aanvallen op
Nijmegen (10, 11 en 12 mei 1940) veran-
dert de manier waarop er tegen het ge-
zin wordt aangekeken drastisch. Nogal
provocatief blijft het gezin achter de
standpunten staan, soms ondersteund
door Duitse muziek via het open raam
de Palestrinastraat op te kletteren. Het
doet hun populariteit geen goed.

Vader was woedend (op de buurt,
DA). Ze kijken in de buurt op ons neer.
Daar hebben wij lak aan. Meneer Geld-
hof had gezegd dat hij ons zou aangeven
als de oorlog afgelopen is. Vieze smeerlap.
(...) Ze kijken ons aan of we wilde dieren
zijn. Bah, je kunt niemand meer vertrou-
wen. (zaterdag 11 mei)

Een dag eerder is Martha’s toon pa-
niekerig.

Het is vreselijk. Alle bruggen zijn opge-
blazen. (...) Er komt niets, geen krant,
geen melk, niets. (...) Er waren Duitse pa-
rachutisten geland, met Nederlandse uni-
formen. In de Van ‘t Santstraat lagen Hol-
landse uniformen in de goot, die hadden
ze uitgedaan. (...) Op de Batavierenweg
overal Duitse tanks en landmijnen. (...)

De hele Nijmeegsche Courant is onder
Duits bestuur. Dit is strafbaar, dat is
strafbaar. Net goed. De krant is heel dun,
er komen alleen berichten van Duitse zij-
de in. Fijn. Tenminste geen leugens. (vrij-
dag 10 mei)

Ook op het moment dat Martha
voor haar zwakke ogen naar een oog-

specialist moet, blijkt dat haar politie-
ke standpunt ook praktische gevolgen
heeft. Het dan 16-jarige meisje reist
stad en land af. Haar doorverwijsbrief
van de Nijmeegse ‘nazidokter’ Hering
(voornaam onbekend) blijkt een garan-
tie voor een reeks afwijzingen. Nie-
mand wil haar helpen. Ze beschrijft
een ontmoeting met een oogartsassis-
tente.

O, wat een emotievolle dag. (...) We
gingen naar dokter Puk van Heel. Eerst

in de wachtkamer. Een poosje later kwam
de dragonder (forse vrouw, manwijf,
DA.) er aan. Het is een mevrouw met een
sluw gezicht. Ze ging triomfantelijk voor
ons staan. Dat wijf vraagt: ‘Hoe is uw
naam?’ Een sluwe lach. ‘Waar woont U?
hahaha’ (...) Toen ging ze de kamer uit.
Een poosje later kwam het wijf terug. ‘Ik
kan u niet helpen.’ (1 juli 1940)

Voor de periode van november
1940 tot september 1944 (het moment
dat ze wordt opgepakt) moet worden
afgegaan op verhalen van overleven-
den en ander materiaal uit het Nij-
meegs stadsarchief. Martha is, al dan
niet in haar kinderlijke naïviteit, fana-

tiek nazi. Op foto’s van de inhuldiging
van de Nijmeegse NSB-burgemeester
Marius van Lokhorst (1943) loopt Mar-
tha mee in een parade met de Jeugd-
storm. Ook verwelkomt ze op de Wes-
terhelling (inmiddels in bezit geno-
men door de NSB) Anton Mussert, lei-
der en oprichter van de NSB. Ze ado-
reert ook Goebbels, die in De Vereeni-
ging een rede houdt en omarmt het
donkerste nationaalsocialistische ge-
dachtegoed. Joden vind ze verschrikke-
lijk. Als langzaam de berichten over

de Jodenvervolgingen doorsijpelden,
gelooft ze het niet. De mensen liegen
maar, Duitsers doen dat de joden niet
aan. Ook tekent Martha in een schrift-
je een gele Jodenster (foto Flip Frans-
sen).

Haar eerder beschreven deelname
aan de pro-Hitlerdemonstratie met de
Jeugdstorm (21 september 1944), op
de dag na de bevrijding, is even naïef
als dapper. Destijds wordt er niet licht-
zinnig omgesprongen met openlijke
nazi’s. Martha wordt het hele land (ze
wordt twaalf keer verplaatst) doorge-
stuurd en in de ene gevangenis nog
vuiler behandeld dan in de andere.

De Nijmeegse Martha Waaldijk (1923-1983) begon op
30 april 1938 met het bijhouden van dagboeken. Als
fanatiek nazi schreef ze vele zwarte bladzijden.

● Eerste delen dagboeken van Nijmeegse nazi-aanhangster Martha Waaldijk openbaar

" Pagina’s uit een van de dagboeken van
Martha Waaldijk.

" Parade tijdens een sportdag van de
Jeugdstorm in 1943.

" Persoonsbewijs van Martha Waaldijk, afgegeven door de
gemeente Nijmegen.

" Erehaag van de
Jeugdstorm voor
Anton Mussert, bij
de ingebruikname
van de Westerhel-
ling in Nijmegen
als kindertehuis.
foto’s Stadsarchief
Nijmegen/Flip
Franssen

‘De koningin is
gevlucht. Bah,
smerig wijf’
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Na iets meer dan een jaar komt ze
vrij. De dan bijna 22-jarige Nijmeegse
keert mentaal beschadigd terug naar
het ouderlijk huis in Nijmegen-Oost,
in de Palestrinastraat. Daar blijft ze al-
tijd wonen.

Met haar vrijlating komt er nog
geen einde aan de ellende. Haar
ouders hebben nooit vastgezeten,
maar doordat Katharina zo openlijk
aan de Duitse kant staat, wordt het ge-
zin uitgekotst in de stad. Martha gaat
meteen na haar vrijlating werken bij

de Nederlandsche Middenstandsbank.
Op haar bezittingen wordt bijna twee
jaar lang beslag gelegd. Daarover kan
ze pas weer vrijelijk beschikken op 4
juli 1947. Haar werkgever vraagt daar-
om bij de Nijmeegse distributiedienst
noodgedwongen om nieuwe schoe-
nen voor Martha.

Mej K.M. Waaldijk loopt op haar laat-
ste schoenen en dit feit is zoo erg, dat zij
met enkele dagen haar taak moet beeindi-
gen. Haar schoenen verkeeren in een zoo-
danigen toestand, dat zij de afstand van
huis tot kantoor bij slecht weer niet kan
afleggen. (dinsdag 8 januari, 1946)

Op 28 februari 1947 eindigt haar

dienstverband voor de Nederlandsche
Middenstandsbank. De hoofddirectie
stelt ‘nieuwe gedragslijnen’ op. Ieder-
een die fout was in de oorlog, moet de
deur uit.

Daarna komt ze bij het Gemeen-
schappelijk Administratiekantoor
(GAK) te werken. Daar wordt ze door
sommige collega’s twintig jaar gene-
geerd, vanwege haar rol in de oorlog.
Ze kan het beste overweg met de jon-
ge generatie, die haar niet direct ver-
oordeelt om haar verleden.

Een groot deel van die ‘jonge gene-
ratie’ is nu rond de zestig en reageert
anno 2016 veelal verbaasd op haar ver-
leden, hoewel er altijd mysterie om
haar heen hing.

Buiten haar werk had ze volgens
collega’s geen vrienden. Slechts een
handvol medewerkers vertelt ze over
haar verleden bij de Jeugdstorm. Een
beroepsgenoot vertelt ze op haar sterf-
bed over haar gevangenistijd. Het is
een gesprek van maximaal een kwar-
tier, waarbij niet vreselijk de diepte in
wordt gegaan. Haar jongere collega
Frans Cuppen vertelt ze over ‘vreselij-
ke vernederingen’ in Kamp Vught.
Ook hier worden details weggelaten.

De Nijmeegse zat op haar geheim,
zoals een moedervogel haar eieren be-
waakt. Haar huis was een fort. Voor
een geïnteresseerde medewerker nam
ze ooit het nazistische magazine Sig-
naal mee, maar wanneer die collega
vraagt om bij haar thuis verder in haar
oorlogsverleden te duiken, sluit ze de
deur. Collega Loes de Groot bezoekt
als een van de weinige collega’s ooit
haar huis. „Daar lichtte ze een piep-
klein tipje van de sluier op. Ze nam
wel afstand van de daden van de na-

zi’s, maar nam het zichzelf niet zo
kwalijk, omdat ze geloofde wat haar
gezegd werd. Ze had een enorm ont-
zag voor haar Duitse moeder. Helaas
heb ik niet echt doorgevraagd naar bij-
voorbeeld de Jodenvervolging.”

Mensen rekenden haar er genade-
loos op af in de naoorlogse jaren.
„Daarom zei ze: ik moet een muur om
me heen bouwen, dan kunnen men-
sen me geen pijn doen.”

Die muur breekt ze nooit meer af.
Martha houdt meer van haar katten
(die luisteren naar Duitse namen) dan
van mensen. Haar halfnichtje vertelt
dat Martha op haar sterfbed in ’83 wei-
nig zegt, maar een van de dingen waar

zuinig mee moet worden omgegaan is
haar geliefde karpuch. Dat is het zwart
met oranje hoofddeksel met meeuw
dat ze ophad als lid van de Jeugd-
storm. Deze ligt in het bevrijdingsmu-
seum in Groesbeek.

Martha had slechts heel korte rela-
ties. Volgens bekenden was ze er niet
toe in staat en was de enige echte man
in haar leven de Amerikaanse country-
zanger en gitarist Johnny Cash.

Ondanks een gezonde levensstijl
overlijdt ze een paar maanden voor

haar pensioen, op 59-jarige leeftijd.
Het einde is in meer opzichten pijn-
lijk. Het was een taaie, want de knob-
beltjes op haar borst (borstkanker)
laat ze operatief, maar zonder verdo-
ving verwijderen. De tumor zaait uit
naar de botten, wat haar fataal wordt.
Ze wordt ten ruste gelegd in het graf
bij haar ouders op 14 mei 1983 op be-
graafplaats Rustoord aan de Postweg
in Nijmegen.

Vijf dagboeken van Martha Waaldijk zijn
nu openbaar, twaalf dagboeken (periode
november 1940 - september 1944) wor-
den openbaar gemaakt in de periode van
1 januari 2017 tot 1 januari 2020.

! Bij de Westerhelling. Achterin, vierde
van links: Martha Waaldijk.

! Zelf geschreven liederenboek met teke-
ningen van Martha.

! Bij de installatie van NSB-burgemeester
Marius van Lokhorst (1943).

! Overlijdensbericht: ‘Der Gott vertraut, fest auf Ihn baut,
Den will Er nicht verlassen’.


