
Van Ebro tot
Sachsenhausen
Het leven van Nico Mourer, Groninger

Nico Mourer werd op 25 rnaart rgoo geboren in Bergen

op Zoom als het zesde van dertien kinderen uit een

katholiek gezin- Zlin vader had een juwelierszaak. Alle

kinderen konden het middelbaar onderwijs volgen en

eventueel nog verder studeren. Aanvankelijk bezocht

Nico de HBS en hij schreef zich vervolgens in op de de

KoninHijke Militaire Academie (KMA). Destijds al bewust

van veel sociale onrechtvaardigheid om hem heen, sloot

hij zich na de Eerste Wereldoorlog aan bij de Praktisch-

Idealisten-Associatie (PIA). Het steven van deze uit

Engeland afkomstige beweging rras om de medemens te

helpen in plaats van eigen eer en voordeel na te jagen.

De KMA had Mourer intussen al voortijfig verlaten- Door

zljn verzeÍ tegen de strenge tucht op de Academie werd

hij van de opleifing uitgesloten. Heel anders dan ziin

oudste broer, die later generaal-maioor zou worden.

Nico Mourer verhuisde naar Leerdam en wer}te daar

onder meer op een glasfabriek. Daar zag hij hoe de fa-

van het eerste uur

Van 1937 tot 1939 vocht Nico Mourer in Spanje tegen brieksarbeiders hun ongezonde werk verrichtten tegen

het rascisme. reruggekeerd in Groningen breerhij :::::lï'.#:::"Ï".',"*;::'ï:Ï:iÏÏï,Ï:Ï

dat doen. Ar in re4r betandde hij als communistische i:,ïïÏ"ffi;1il:i,l:ïl;,ï:ffiÏ:,,ïr3;
meemaken, maakte veel indruk op hem.

verzetstrijder in het concentratiekamp Sachsenhausen
Groningen

en ook na de oorlog zette hij zijn strijd voort.

Ruud Weijdeveld verdiepte zich in Mourers leven.'
Inmiddels getrouwd, vestigde Mourer zich in Í934 rnet

zijn wouw in Groningen. Zij was ziek en haar familie

woonde daar. Ze overleed nog datzelftle jaar, maar hii

bleef in Groningen wonen. Het was crisistijd en niet

eenvoudig om rond te komen. Hij nam allerlei werk aan

en zo loram het, dat hij op gegeven moment de deuren

langsging om stofzuigers te verkopen. 'Hij was s).mpa-

thiek en had een geweldige kennis en overredingskracht',

zo herinnerde een van zijn ldanten zich later. Mourerwas

zelfs dermate overhrigend, dat klanten regelmatig op hun

beslissingen terugloramen en de stofzuigers dan weer

afuestelden. Later vond Mourer een baan als reclamete-

kenaar.

Spanje

Nadat het fascisme in Duitsland en Italië aan de macht

lonam, was op t7 it;Iri ry36 Spari" aan de beurt. Door

Duitsland en Italië gesteunde generaals onder aanvoe-

ring van Franco deden een poging de wettig gekozen

republikeinse regering ten val te brengen. De staatsgïeep

kreeg aanvankelijk maar in kleine delen van het land voet

aan de grond, maar Franco wist met behulp van Duitse

transportvliegtuigen AÍïikaanse troepen over te brengen

anÍifascist
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naar het vasteland. De republikeinse regering werd van

haar kant onder meer gesteund door socialisten, com-

munisten en anarchisten, maar lreeg ook te maken met

een boycot van de zogenaamde 'democratische landen

en hun'non-interventie-politiek. Talrijke sympathisan-

ten uit tientallen landen over de hele wereld trokken

daarop naar Spanje om met de republikeinen mee te

vechten in de Internationale Brigades. Het totale aantal

wijwilligers wordt geschat op maar liefst 4o.ooo! Ook

uit Nederland vertrokken sympathisanten naar Spanje,

zo'n7oo in getal, waawan er, voor zoverbekend,rzultde
provincie Groningen kvramen. Nico Mourer was één van

hen. Waarschiinlijk had hlj zich toen a1 aangesloten bij
de communistische partij (CPN). Hierover bestaat echter

geen zekerheid.

Officier van het Thàlmann-bataljon

Over Mourers tocht naar Spanje zijn evenmin gegevens

beschikbaar. Meer is bekend over zijn verblijf aldaar.

Ziin militaire opleiding aan de KMA, hoewel afgebroken,

kwam er goedyan pas. De wijwilligers bij de lnternationale

Brigades waren over het algemeen laaggeschoold en maar

weinigen hadden een officiersopleiding. Daarom werd

Mourer al snel officier, nadat hij was ingedeeld bij de artil-

Ierie. Vervolgens verkozen de manschappen hem tot'poli-

Nico Mourertijdens zijn opleiding aan de K.M.À. Collectie Nico
Mourerjr., Soest.

tiek commissaris', dat was een politiek leider die naast de

militaire commandant stond. Zijn bataljon was genoemd

naar Ernst Thàlmann, de voorman van de Duitse commu-

nisten die al sinds ryyin de gevangenis zat.

Onder deze omstandigheden kwamen Mourers karak-

tereigenschappen goed van pas. Zo verklaart Geertje van

der Molen in haar biografisch artilel over Nico Mourer:

'Oud-Spanjestrijders die Nico hebben meegemaakt in
die tijd, spreken vo1 waardering over hem. Nico kwam

in deze moeilijke omstandigheden tot zijn recht en

kon hier tonen wat hij waard was. Eigenschappen a1s

moed en ondernemingslust, die in het gewone leven

soms de indruk wekken van roekeloosheid en zucht

tot avontuur, waren in de burgeroorlog van groot nut.

Ztjn doorzettingsvermogen en koelbloedigheid maak-

ten hem tot een goed leider.'r

In de loop van de oorlog raakte Mourer gewond. In 1938

werd hij opgenomen in het hospitaal van Denia, ten zui-

den van Valencia aan de Costa Blanca. Hierover schreef

hij later:

'Het is een merkwaardige gewaarwording na de mod-

der en vuiligheid van het front, na een eindeloze reis

onder de verdoving van morfine, te ontwaken in een

Nico Mourer omstreeks r94o. Collectie Annie Duursma, Groningen.
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schone kamer met echte witte lakens, bewijd van alle

gedierte, dat je anders genoeglijk met je droeg, met

echte, heus echte wouwen in helder wit op zachte

voeten om je heen. Je dacht dan min of meer in de

hemel te ontwaken.'+

Intussen moest het republikeinse leger steeds meer ter-

rein prijsgeven. Het was wijwel van internationale hulp

verstoken, terwijl Franco door Duitsland en Italië werd

voorzien van wapens, troepen en luchtsteun. Het Duitse

bombardement van Guernica is hiervan wel het bekend-

ste voorbeeld. Eenmaal ontslagen uit het ziekenhuis,

werd Mourer overgeplaatst naar Valencia om daar te he1-

pen bij de verdediging van de stad. In 1'anuari 1939 werd

hij samen met Sooo andere Interbrigadisten ingescheept

naar Barcelona. Ook daar restte al snel niets anders dan

de terugtocht. Te voet trok Moureí samen met talrijke

Spanjaarden en met wat er restte van de Brigades, naar

Frankrijk. Onderweg vochten de Interbrigadisten door. In

De Waarheid van 17 november 1946 deed Mourer uitge-

breid verslag van deze terugtocht.

Hij verbleef een poos in het Franse opvangkamp

Argè1es-sur-Mer en werd samen met z6 andere

Nederlanders gerepatrieerd naar Nederland. Op zzfebrt-

ari t939 arriveerde hij weer in Groningen, zo staat in het

dagrapport van de politie te lezen. Berooid en vermagerd,

meldde zich hier blj zijnwiend fan Duursma, die later in

het verzet zou omkomen. De Duursma's hadden het zelf

ook niet breed, maar lan zei tegen zijn vrouw Annie: 'Ik

heb aan één stel kleren genoeB'.5 Intussen was Mourer

het Nederlanderschap afgenomen, omdat hij in 'vreemde

krijgsdienst' was getreden. Dit onrecht zou pas enkele

tientallen jaren later worden hersteld.

Driemaal door de SD gearresteerd

Direct na de Duitse inval nam de Sicherheitsdienst

(SD) in Groningen haar intrek in het Scholtenhuis aan

de Grote Markt. De leiding van de SD-afdeling die zich

met de vewolging van de communisten bezighield, lag

in handen van Georg Schwarting. A,1 twee weken na de

bezetting kreeg Mourer bezoek van Schwarting die meer

wilde weten over de Emdenaar August Kraak, waawan

hij wist dat deze vóór de bezelling vanuit Croningen

het Duitse verzet had ondersteund en ook, dat hij naar

Spanje was geweest.

Bij dit bezoek zou het niet blijven. Nadat in Amsterdam

op z5 februari r94r de Februari-staking was uitgebroken

vonden in Groningen in communistische kri.ng talriike

arrestaties plaats. De eerste negen communisten werden

in de nacht van z8 februari op I maart opgepakt. Toen

de CPN in de dagen daarna manifesten over de staking

verspreidde, volgden tientallen andere arrestaties. Onder

de eerste negen was ook Nico Mourer. Ondanks het feit,

dat de SD terecht vermoedde dat Mourer nauw bii het

communistische verzet was betrokken, werd hij toch

weer vrijgelaten. Hij was er slecht aan toe. Een bekende

van Mourer schreef later:

'Op een dag een paar maanden, misschien ook langer

vóór hij naar Duitsland werd getransporteerd, kwam

hij gebroken bij ons aan. (...) de moffen hadden hem

ernstig mishandeld. Zij verdachten hem van het uit-

geven van i11egale pamfletten.6

In maart werd Mourer voor de tweede keer gearresteerd,

maar opnieuw vrijgelaten. Op z5 juni r94r, enkele dagen

na de Duitse inval in de Soviet-Unie, volgde een derde

en laatste arrestatie. Na zware verhoren, waarin hij echter

niets prljsgaf over zijn illegale werk, werd hij ten slotte

door Georg Schwarting persoonlijk naar Duitsland ge-

Een gezellig samenzijn van de families Mourer en Duursma, circa

r94o. FotoJantje de Witt-Duursma, Groningen.

lntussen was Mourer het Nederlanderschap
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Schaakspel, van broodkruimels gemaalc door Nico Mou rer tijdens zijn verblijf in het H uis van Bewaring te Groningen, r 94r. Sindsdien is het
steeds bewaard in een pillendoosje. Collectie en foto Nico Mourerjr., Soest.
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bracht. Hij verbleefeven in Leer en kwam hij op 15 ok-

tober r94r aan in het concentratiekamp Sachsenhausen.

lllegaal werk in Groningen

Nico Mourer was in Groningen ïoï zijn laatste arrestatie

nauw bij het il1ega1e werk van de CPN betrokken geweest.

In het begin hield hij zichbezig met de communistische
jeugdbeweging. In dat kader organiseerde hij bijeenkom-

sten in de stad. Ook zette hij een'alarmwacht' op, die tot

taak had in te grijpen bij antisemitische gewelddadíghe-

den. Hierover verklaarde hij na de oorlog:

'De bedoeling van deze vrij romantisch opgezette

alarmwacht was, dat de leden van de jeugdgroep zich

op de centrale punten in de binnenstad, vooral op de

markt in de omgeving van de Joodse venters en in de

)odenwijk zouden ophouden.'z

Daarraast was hij onder meer

betrokken bij de illegale com-

munistische Want N o orderlícht,

die vanaf na jaar ry4o in

Groningen uitl«ram en waar-

voor hij papier'organiseerde':

'Een van mijn neventaken

was het verzorgen met

papier. Ik stal dat uit de

archíeven van het distribu-

tiekantoor, waaÍ grote voorraden Hollands normaal

lagen opgestapeld. Het is wel voorgekomen, dat ik
dagelijks tlvee of drie keer, met mijn fietstassen vo1,

het papier wegsleepte naar mljn huis, waar het werd

opgehaald door de meisjes Houtman, die het dan

verder doorgaven aan Beno de Jong. Deze zorgde dan

voor de verdere distributie.'8

Sachsenhausen

Mourer zou ín Sachsenhausen verblijven tot de bevrij-

ding door het Rode Leger op zz aprll 1945, een periode

van ruim 3,5 jaaL Een vreselijke tijd. Toen hij in het kamp

arriveerde, was er nog weinig samenhang tussen de

Nederlandse gevangenen:

'De Nederlanders hadden, toen ik in Sachsenhausen

aankwam, een zeer siechte naam onder de andere

gevangenen. Een Nederlandse

groepsgeest was er niet,

evenmin iets dat op groeps-

verband leek. Deze Neder-

landers kenden de kamp-

mentaliteit niet en begrepen

er ook niets van.'s

Het l<ampinsigne dat Nico Mourer
in Sachsenhausen droeg en dat hij
meenam naar Nederland. Collectie
Nico Mourerjr., Soest.

\
ï
I

d
fI,

stad(ftande 33



Kamp Sachsenhausen na de bevrijding op zz april tg45. Foto Lagergemeinschaft Sachsenhausen, Sachsenhausen (Frankfurt am Main 1982).
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Later verbeterde dat en maaLte Nico Mourer namens de

Nederlanders zelfs deel uit van de illegale leiding van de

kampgevangenen.

Het ergste was zonder twijfel zijn tijd in het strafkamp.

Hierover wordt uitvoerig bericht in het proefschrift van

fan Bastiaans, de psychiater die later een therapie ontwik-

kelde voor oud-gevangenen met een concentratiekamp-

syndroom. Mourer was één van de twee oud-gevangenen

waarop Bastiaans dat proefschrift baseerde.

Bij de nadering van de Russische troepen in apr1lry45

werd het grootste deel van de gevangenen gedwongen

lopend het kamp te verlaten. Tijdens deze 'dodenmarsen'

lanamen nog eens duizenden gevangenen om het leven.

Mourer bleef in het kamp achter om voor de zieken te

zorger, en om te voorkomen dat de Duitsers de ziekenba-

rakken in brand zouden steken. Na de bewijding werd hij

zelf ernstig ziek. Bastiaans schreef:

'(...) d. typhus die reeds velen voor hem heeft geveld,

heeft nu ook hem in de greep. Wekenlang is hij deli

rant, vaak comateus en het kost de medici veel zorg

om hem weer op krachten te laten komen.' '"

Pas in augustus 1945 kon Mourer naar Nederland terug-

keren. Zljn gezondheid was zwaaÍ aangetast en de rest

van zljn leven zou hij aÍhankelijk blijven van talrijke

medicijnen. Werken zou er ook al snel niet meer bij zijn.

Expogé

Door haar rol in het verzet had de CPN sterk aan invloed

gewonnen. Het vooroorlogse Volksdagblad kwarn nu :uit

als De Waarheid, eentitel die ook tijdens de bezetting was

gevoerd. Het aantal abonnees was gegroeid van 3o.ooo in

rg|g ];.aar Joo.ooo rn ry46. De krant behoorde daarmee

tot de gÍootste van het land en er krrramen verschillende

regionale edities. In deze periode nam Mourer nog talrij-

ke werkzaamheden op zich. Zowerdhij verantwoordelijk

voor de Groningse editie, die aan het Lopende Diep werd

gedrukt.
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Na verloop van tijd verhuisde

Mourer naar Amsterdam. Daar werd

hij actief in de mede door commu-

nisten opgerichte Vereniging van

Ex-politieke Gevangenen,'Expogé'.

Deze was niet alleen belangrijk om

de idealen van het verzet uit te bliiven

dragen, maar vooÍzag ook in een

grote behoefte van ex-gevangen om

met elkaar op te trekken. De samen-

leving had toen nog maar weinig begrip

voor hetgeen er in de concentratie- en vernie-

tigingskampen was gebeurd. Mourer werd

hooftlbestuurslid en tevens de eerste hooftlre-

dacteur van Aantreden, het landelijke

maandblad van de vereniging.

In de 1'aren na de oorlog nam het

anticommunisme weer snel toe.

Samenwerking met communisten

werd door de Nederlandse regering

zoveel mogelijk gedwarsboomd. Zo

werd de CPN uitgesloten van de radiozend-

tijd voor politieke partijen wat ernstige gevol-

gen had voor de partij, met name in verkiezingstijd. Ook

voerde de overheid het vooroorlogse 'ambtenarenverbod

opnieuw in.

Bovendien bemoeide de regering zich met de Expogé.

AIs eerste stap werden op haar instigatie, ondanks groot

verzet binnen de vereniging, op 19 februari r94g 'sïate-

loze'leden uitgesloten. Dit omdat de vereniging anders

geen koninklijke goedkeuring zou kunnen krijgen. Met

deze maatregel werden natuurlijk vooral de oud-spanje-

strijders met een communistische achtergrond getroÍfen.

Onder de geroyeerde leden was Nico Mourer die door

zijn stateloosheid ook al niet zijn verkiezing tot Eerste

Kamerlid had kunnen aannemen. Het royement betrof
niet alleen Mourer, inry49 werden alle CPNers als groep

uit de Expogé gezet.

Nico Mourer ontving na de oorlog diverse
internationale onderscheidinge n, zoals dezeb Tsjechoslowaaksevoortrouw in de oorlogs-
jaren. Foto Nico Mourerjr., Soest.

Nederlanderschap

Direct na de oorlog stelde Mourer

vele pogingen in het werk om zijn
Nederlanderschap terug te krijgen.

Vooraanstaande oud-gevangenen uit
Sachsenhausen schreven aanbevelingen voor

hem. Daaronder was Bischoff van Heemskerck,

de latere stalmeester van de koninginnen

Wilhelmina en fuliana. Deze noemde Mourer
'een lichtend voorbeeld, die 'ondanks zijn
politieke instelling nimmer geaarzeld heeft

Nederlanders, die vïoeger uitgesproken

politieke vijanden vr'aren, zo nodig bij te

staan'." Het mocht echter niet baten. Terwijl

in ry53 tienduizenden Oosfrontstrijders
en Nederlanders in Italiaanse of fapanse

dienst hun Nederlanderschap terug kregen, ble-

ven de oud-Spanjestrijders uitgesloten. Slechts op

individuele basis werden er uitzonderingen gemaalct. Bij

Mourer gebeurde dit uiteindeli jk in ry63, kort voor zijn
dood.

Overlijden

Mak voor de oorlog was Nico Mourer opnieuw getrouwd.

ln ry46 kreeg hij een zoontie, lan, en in ry48 volgde

een tweede, Nico. Aangezien werken voor Mourer -al

snel niet meer mogelijk was, legde hij zich toe op stu-

deren. Hij volgde eerst een opleiding aan de School voor

Maatschappelijk Werk, de latere Sociale Academie, en

begon daarna met een rechtenstudie. Maar tot een ver-

dere loopbaan zou het niet meer komen. Mourer over-

leed in 1965. Het grootste deel van zijn leven stond in het

teken van de strijd tegen het fascisme. el

Noten

r Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de

verklaring die Nico Mourer koit na de oorlog

aflegde op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu-

mentatie in Amsterdam. Daamaast verschenen

diverse artikelen van zijn hand, met name in Ds

Waqrlrcid. Ook is het biografi sche artikel geraad-

pleegd van Geertje van der Molen, die samen

met Mourer in het communistische veÍzet zat.

Tèn slotte heeft vooral het boek over het com-

munistische verzet in Groningen van de auteur

van dit aïtikel de nodige infomatie verschaÍl.

z Geertje van der Molen, 'Nico Mourer (ryoo- 8

ry61', Bulletín Nederlandse Arbeid.ersbewegírug 9

4 $9871 zz. ro

Zie de voorgaande noot.

Zie de voorgaande noot.
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