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Een ontspannen fietstochtje langs de Rijn in de lente van 1935 
eindigt voor een 21-jarige Amsterdamse student in een Duitse 
cel. Door een in zijn fiets verstopte brief wordt hij zomaar 
verdacht van ‘Vorbereitung zum Hochverrat’.
Muziekstudent Napoleon van den Brink – ‘zeg maar Nap’ – uit 
Amsterdam-Noord wil lekker fietsen in de pinkstervakan-
tie. Het is verfrissend zo vlak voor de examens en zo kan hij 
meteen een dienst bewijzen aan de sympathieke Duitser die 
al enkele maanden thuis in de Korenbloemstraat logeert. Deze 
communist, Hermann Schwippert, is sinds oktober ’34 op de 
vlucht voor de nazi’s. Veilig in Amsterdam mist hij vrouw en 
kinderen, dolgraag zou hij iets van hen horen. Nap wil op zijn 
tochtje best in Düsseldorf de groeten overbrengen. Hermann 
schroeft het zadel van de fiets en stopt een brief voor zijn 
vrouw Lotte in het frame.

Gestapo wil alle smokkellijnen oprollen
Schwippert is niet de enige Duitse vluchteling in Amsterdam. 
Veel linkse en Joodse Duitsers vluchten na 1933 naar Neder-
land, onder wie ruim duizend communisten. De Interna-
tionale Rode Hulp regelt de opvang van de emigranten bij 
geestverwanten. Na screening door de Emi-leitung van de 
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) in Amsterdam 
werken zo’n drie- tot vijfhonderd emigranten in het verzet 
vanuit Nederland. Zij krijgen steun van Nederlandse com-
munisten, vooral aan de grens. Hermann Schwippert heeft in 
Amsterdam een leidende rol bij de productie van drukwerk zo-
als het blad Rote Fahne, bestemd voor ondergrondse partijcel-
len in Duitsland. Zogenoemde Grenztechniker verzorgen een 
voortdurende berichten- en mensenstroom over de ‘groene’ 
grens, door bos- en natuurgebieden. 
Dit is een doorn in het oog voor het regime in Berlijn, dat in 
eigen huis elke oppositie met alle middelen rigoureus kan ver-
volgen maar geen greep heeft op acties vanuit het buitenland. 
De Gestapo wil alle smokkellijnen oprollen en onderzoekt 
wat de emigranten allemaal uitspoken. Aanvankelijk speelt 
de Nederlandse politie in het normale dienstverkeer gewillig 
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informatie door aan Duitse collega’s over linkse vluchtelingen. 
Ook wemelt het in Amsterdam rond 1935 inmiddels al van de 
Gestapo-spionnen, die zelfs tot in de KPD-Emi-leitung zijn 
geïnfiltreerd. Zo krijgt de Gestapo te Düsseldorf een tip dat 
Schwippert zijn vrouw wil opzoeken met Pinksteren.
  
Manchetknopen 
Vrolijk toerend komt koerier Nap op vrijdagavond 8 juni 1935 
tegen negenen aan bij de Horst-Wessel Strasse 72 (na ’45 de 
Kölner Strasse) maar treft Frau Schwippert niet thuis aan. Zij 
is buiten de stad bij familie, aldus de vriendelijke buren in het 
portiek op de derde verdieping. Deze sturen haar een berichtje 
en bieden Nap een slaapplek op de bank aan. De volgende 
dag komt Frau Schwippert thuis. Met de manchetknopen van 
haar man toont Nap aan dat hij te vertrouwen is en hij haalt 
Hermanns brief tevoorschijn. Samen met de buren maken ze 
nog een gezellige zondagse stadswandeling. 
Nap moet maar weer eens op huis aan, om op tijd terug te zijn 
voor de examens. In het fietsframe wordt een brief voor Her-
mann verstopt en Nap krijgt ook nog een kostuum, 15 mark en 
een paar familiefoto’s mee. Op pinkstermaandag 10 juni, 8 uur 
’s ochtends, staat Nap klaar voor vertrek als de Gestapo met 

getrokken revolvers de trap opstormt. Nap en de buurman 
worden meteen afgevoerd naar het politiebureau. In de con-
sternatie weet Lotte Schwippert nog snel de brief uit de fiets te 
halen en in snippers door het toilet te spoelen. Ook Hermanns 
brief verdwijnt zo. 
Tja, de Gestapo had eigenlijk niet op een nerveuze student 
maar op de communist Schwippert zélf gerekend! Nap wordt 
flink aan de tand gevoeld en krijgt daarbij rake klappen. Ook 
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de ‘rode’ buren en de 28-jarige Lotte Schwippert worden 
verhoord. De Gestapo is op de hoogte van in de fiets verstopte 
post. Nap en Lotte beweren dat het louter persoonlijke brieven 
waren. De Gestapo denkt eerder aan KPD-berichtenverkeer. 
De bewijslast voor ‘Vorbereitung zum Hochverrat’ is voorals-
nog mager, ook omdat de mogelijk belastende brieven in het 
riool zijn verdwenen. 
Nap van den Brink wordt overgebracht naar de gevangenis 
Düsseldorf-Derendorf waar hij met drie lotgenoten een cel, 
droog brood en linzensoep moet delen. Vanuit Amsterdam is 
al snel zijn moeder in de bres gesprongen. Haar lieveling, zo 

schrijft de weduwe, moeder van acht kinderen, aan de politie-
commissaris in Düsseldorf, is een talentvolle, gevoelige jongen 
die werd misleid. ‘Misschien heeft U ook een zoon’, schrijft ze, 
‘geef mij mijn zoon terug en ik zal U altijd dankbaar blijven, 
het grote Duitschland zal ik zegenen.’ Zij vraagt ook prinses 
Juliana en koningin Wilhelmina per brief om hulp: ‘Als Uwe 
Hoogheid kan smeek ik op mijn knieën redt mijn arm kind dat 
hij niet langer zuchte in die kerker.’
Na enkele weken legt de officier van justitie in Berlijn zich 
mokkend neer bij het oordeel van de lokale onderzoeksrechter 
dat er niet meer in zit. Alle verdachten worden met stevige 
waarschuwingen vrijgelaten. Nap moet verklaren dat hij niet 

is mishandeld en ook beloven zich verder niet met de com-
munisten in te laten. Op zondag 7 juli volgt het ontslag uit de 
gevangenis en in één ruk fietst Nap terug naar Amsterdam. Hij 
is sterk vermagerd, nerveus en geschrokken door het avon-
tuur. Ook heeft hij een belangrijk examen gemist, waardoor 
een voor hem als arbeidersjongen cruciale studiebeurs op 
het spel staat. Gelukkig geeft conservatoriumdirecteur Sem 
Dresden hem nog een kans en zo kan Nap uiteindelijk toch 
violist worden.

Naar Spanje: ‘De fascisten komen er niet door’
Zo heel politiek naïef is onze student, afkomstig uit een rood 
nest, nu ook weer niet. Twee jaar na zijn Duitse avontuur trekt 
Nap nogmaals de grens over. Zijn broer is in juli 1937 in Spanje 
tegen Franco gaan vechten en Nap volgt hem in oktober. In 
niet geheel correct Spaans maar vol vuur schrijft hij aan fami-
lie en vrienden: ‘Passeremos, de fascisten komen er niet door’, 
en geeft als boodschap: ‘Ook Mussert, als agent van Hitler en 
Franco, is weldra door eensgezinde macht van het proletariaat 
verloren. Geeft Mussert de klap, niet dralen, doe het nu!’ Begin 
1939 keren beide broers verslagen terug uit Spanje. Thuis 
wacht hun een onaangename verrassing: Spanjestrijders zijn 
in vreemde krijgsdienst getreden en verliezen hun Neder-
landerschap. Pas in 1947 krijgt violist Nap van den Brink de 
Nederlandse nationaliteit terug. 

Jan Brauer werkt voor de Universiteit van Amsterdam aan het proefschrift 
Grensgevallen 1930-1940, een eerste integrale studie over de dynamiek aan de 
Nederlands-Duitse grens in de jaren '30.

De slagboom tussen Nederland en nazi-
Duitsland kon voor de oorlog nog dicht, 
maar politiek en economie stoorden 
zich daar niet aan. Jan Brauer schetst 
opmerkelijke grensoverschrijdende 
kwesties en grensgangers in de jaren ’30.
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