
  

 

 

Tilburg University

De houding van de Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog in de grote
steden van Noord-Brabant
de Jaeger, D.M.

Publication date:
1999

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
de Jaeger, D. M. (1999). De houding van de Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog in de grote
steden van Noord-Brabant. Drukkerij H. Gianotten b.v.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/3919109a-bd20-4b9b-9ef5-454c73c8cb0e


Do 0

D Pa ,        6. .D.    D D A D A



DE HOUDING VAN DE NEDERLANDSE POLITIE

TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG

IN DE GROTE STEDEN VAN NOORD-BRABANT



ISBN:9(}-6663-041-8

Drukkerij H. Gianotten BV, Tilburg

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.



DE HOUDING VAN DE NEDERLANDSE POLITIE
TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG

IN DE GROTE STEDEN VAN NOORD-BRABANT

Proetschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Katholieke Universiteit Brabant.
op gezag van de rector magnificus. prof.dr. L.F.W. de Klerk, in het openbaar te verdedigen ten

overstaan van een door het college van decanen aangewezen commissie in de aula van de

Universiteit op vrijdag 26 fehruari 1999 om 16.15 uur

door

Desiderius Marinus de Jaeger.
geboren op 4juni 1923 te Bergen op Zoom

TILBURG - 1999

, / / ..a=
Tilburg



Promc,tor: Prof. dr. H.F.J.M. ran den Eerenbeeint



1

WOORD VOORAF

Tijdens de redactievergadering van het Tijdschrift voor de Politie in december 1994 werd
door mij voorgesteld om gedurende het komende jaar -vijftig jaar na het einde van de
Tweede Wereldoorlog- aandacht te besteden aan de houding van de Nederlandse politie
tijdens de bezetting.

Nadat de redactie met dit voorstel had ingestemd, werd mij door de hoofdredac-
teur verzocht enkele artikelen te schrijven. Dat een viertal door mij geschreven artikelen
de aanleiding zou vormen voor deze studie, heb ik mij toen beslist niet gerealiseerd. In
het najaar van 1995 had ik -door bemiddeling van prof. dr. H.0. Goldschmidt- een eerste
gesprek met prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, die mij aanspoorde te onderzoeken
of er voldoende archiefmateriaal voorhanden was voor een studie naar de houding van de
Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant.

Aanvankelijk beperkte het onderzoek zich tot drie regio's, te weten:
- West-Brabant met als middelpunt Bergen op Zoom;
- Midden-Brabant met Tilburg als centrum en
- Oost-Brabant met als kernen Eindhoven en Helmond.

Aangezien het alsdus ontstane beeld niet representatief voor de provincie genoernd
kon worden, werden hier eerst de gemeente Roosendaal en Nispen en vervolgens Breda
en 's-Hertogenbosch aan toegevoegd. Vandaar dat de opzet van de studie zich gaandeweg
heeft gewijzigd tot de houding van de politie in de Noord-Brabantse steden.

Overigens heb ik mij in het begin van het onderzoek wel afgevraagd of het
instellen van zo'n onderzoek nog wel zinvol was. Er was immers al zoveel gepubliceerd
over de oorlog en -zij het in mindere mate- over de politie tijdens de bezetting. Het was
de Bergse archivaris Cees Vanwesenbeeck die naar aanleiding daarvan opmerkte: "Maar
niet door een man uit het vak". Ofschoon ik mij ervan bewust was dat het kijken door een
'politiebril' ook nadelen zou kunnen inhouden, heb ik mij door deze opmerking gesterkt
gevoeld en met veel enthousiasme het onderzoek voortgezet.

Dit zou ik nooit tot een goed einde hebben kunnen brengen zonder het intensieve
overleg met mijn promotor professor Van den Eerenbeemt, die mij voortdurend heeft
gestimuleerd maar tegelijkertijd ook heeft behoed voor het verstrikt raken in de verschei-
denheid aan materiaal. Het zoeken naar 'gouden tientjes' had weliswaar prioriteit, maar
deze dienden ook op een passende wijze te worden verwerkt. Dankzij hem werd het mij
meer dan duidelijk  dat  'het niet alles  goud  was,  wat er blonk'.  In mijn promotor  heb  ik
een ideale begeleider gevonden, die steeds bereikbaar was en die -dankzij de regelmatige
gedachtenwisselingen- de totstandkoming van dit proefschrift mogelijk heeft gemaakt.

Voor de realisering van zo'n onderzoek is de medewerking van velen noodzake-
lijk. Ik denk daarbij aan de hulp en bijstand die ik heb ondervonden van de medewerkers
van de diverse door mij bezochte archieven. Zij voelden zich als het ware persoonlijk bij
het onderzoek betrokken en waren steeds bereid  'mee te zoeken'. Eenzelfde hulpvaardig-
heid en dienstbaarheid zou tal van medewerkers van andere overheidsinstellingen bepaald
niet misstaan.

Mijn bijzondere dank gaat voorts uit naar diverse oud-collegae die mij zeer
terwille zijn geweest, hetzij door het beschikbaar stellen van materiaal, hetzij door het
vertellen van hun ervaringen. Zonder hen tekort te willen doen, wil ik in het bijzonder
hoofdcommissaris H.G.J.M. Raeven van het regio-korps Brabant Zuid-Oost bedanken
voor de van dit korps ondervonden medewerking.

Mijn dank gaat eveneens uit naar de dames J. van der Schoot en J. van de Emde,
die bereid zijn geweest om de definitieve vormgeving te realiseren en in de tekst de
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nodige onnauwkeurigheden op te sporen. Janine Dekker is het geweest, die mij vertrouwd
heeft gemaakt met de systematiek van de voetnoten, die zo'n belangrijke rol spelen in een
proefschrift. De dames P.M. Wolters en E.F. Luiten-Wolters ben ik zeer erkentelijk voor
de wijze waarop zij de 'Summary' hebben weergegeven.

De uitgave van een handelseditie van een proefschrift is zonder de financiele steun
van een aantal sponsors niet mogelijk. Vandaar dat ik de mr. Paul de Gruyterstichting, de
Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening en het Anjerfonds, alsmede de
gemeente 's-Hertogenbosch dankbaar ben voor de door hen verleende subsidie.

Naast al deze onontbeerlijke hulp zou zonder de steun van het thuisfront de
totstandkoming van dit proefschrift niet mogelijk zijn geweest. Mijn vrouw en ik hebben
samen de nodige uren golfen moeten missen, hetgeen op onze leeftijd toch wel het een en
ander te betekenen heeft. Om met onze zoon te spreken 'Vader is de afgelopen jaren van
de straat geweest', hetgeen inderdaad het geval is geweest.  Het  is die vader,  die  nu  maar
hoopt dat zijn onderzoek zal mogen bijdragen tot het vormen van een beter begrip voor
de moeilijke omstandigheden, waaronder de politie haar taak tijdens de bezetting heeft
moeten verrichten.

Eindhoven, februari 1999.

Dees de Jaeger
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PROBLEEMSTELLING EN OPZET

Het oordeel over het functioneren van de politie tijdens de Tweede Wereldoorlog was na
de bevrijding niet bepaald positief te noemen. Er werd aangedrongen op een grondige
zuivering van het politieapparaat, dat opgetreden was als verlengstuk van de bezetter. De
emoties laaiden hoog op en er was nauwelijks begrip voor de uiterst ongunstige omstan-
digheden, waaronder het politieapparaat zijn werk had moeten verrichten. Het oordeel
over de politie was vaak gebaseerd op zeer emotionele gebeurtenissen, zoals de jodenver-
volging, de arrestatie van onderduikers, het optreden tegen zwarthandelaren of de maatre-
gelen in het kader van de handhaving van de openbare orde. Dit oordeel in enkele stan-
daardwerken over de Tweede Wereldoorlog was in belangrijke mate gebaseerd op gege-
vens uit het westen van het land, waar het optreden tegen de joden veel radicaler is
geweest en waar de omstandigheden tijdens de hongerwinter van geheel andere aard wa-
ren.

Probleemstelling

Gezien de grote verschillen tussen de Randstad en de provincie Noord-Brabant lijkt het
dan ook gewenst om de gebeurtenissen, waarbij de Brabantse stedelijke politie betrokken
was zo uitvoerig mogelijk te registreren en waar mogelijk ook de omstandigheden, waar-
onder moest worden gewerkt, waardoor een inzicht kan worden verkregen in het hoe en
het waarom werd opgetreden, zoals is opgetreden. Behoudens zeer bijzondere gebeurtenis-
sen en omstandigheden behoeft aan de politie ten plattelande nauwelijks aandacht te
worden besteed, aangezien de gewijzigde omstandigheden daar weinig invloed hebben

gehad op het dagelijkse werk van de politieman.
Het zijn de gebeurtenissen waarbij en de omstandigheden waaronder moest worden

opgetreden, die het functioneren van de politiekorpsen in de zeven grote(re) steden in
belangrijke mate hebben bepaald.

Het dagelijkse werk, waarvoor de politie zich gesteld zag, bestond uit een groot
aantal activiteiten, die onder wisselende omstandigheden verricht moesten worden. Het
zijn die activiteiten en die omstandigheden, die de basis vormen voor het verkrijgen van
een inzicht in de houding van de politie tijdens de Tweede Wereldoorlog in de grote
steden in Noord-Brabant.

De keuze het onderzoek te beperken tot de provincie Noord-Brabant (meso-niveau)
is bepaald door de overweging, dat op die wijze het politie-optreden in de periode 1940 -
1944 het best kon worden onderzocht. De uitgebreide stof is door de beperking tot de
meso-ruimte te overzien. Op macro-niveau is het materiaal dermate omvangrijk, dat het
niet mogelijk is om dit op een acceptabele wijze te verwerken. Dit geldt niet voor een
aanpak op micro-niveau, doch daarbij spelen toevallige omstandigheden een te grote rol
om tot een algemeen geldend beeld te kunnen komen.

Opzet onderzoek

Het onderzoek is er op gericht een inzicht te verkrijgen in de wijze van handelen en
optreden van de politiekorpsen in de zeven grote(re) Brabantse steden, waarbij ook enkele
kleinere gemeenten incidenteel zijn betrokken. In tegenstelling tot enkele bekende auteurs,
zoals De Jong en Presser, is het zwaartepunt niet komen te liggen bij een enkel aspect

XIII



(i.c. de jodenvervolging) maar is getracht een inzicht te verkrijgen in het werk van
alledag en de invloed van de omstandigheden, waaronder gewerkt moest worden.

Aangezien het van weinig nut werd geacht om vijftig jaar na het einde van de
Tweede Wereldoorlog te trachten een objectieve 'meetlat' op te stellen teneinde achteraf
het gedrag van de politie in die periode te beoordelen, is hiervan afgezien. Toch zal in
enkele gevallen aan het uitspreken van een waardeoordeel niet ontkomen kunnen worden.
Tevens zal door gebruikte formuleringen een bepaalde toonzetting worden opgeroepen.
Een herhaling van de destijds gevoerde zuiveringsprocedure, die overigens verre van
vlekkeloos is verlopen, werd evenwel weinig zinvol geacht. Ondanks het feit dat de
begrippen 'goed' en 'fout' nog steeds opduiken in relatie tot de bezettingstijd, is het
zinvoller aandacht te schenken  aan het  'hoe' en 'waarom'.

Vandaar dat voor een andere opzet is gekozen, waarbij de voorkeur uitging naar een
zo uitvoerig mogelijke registratie van de gebeurtenissen, waarbij de politie betrokken was.
Aan de hand van de feiten en zo veel mogelijk ook van de omstandigheden, moet het
mogelijk zijn een inzicht te verkrijgen in de omstandigheden, waaronder en de wijze,
waarop de politie in de Brabantse steden haar werkzaamheden tijdens de bezetting heeft
verricht.

Hierbij is bewust gekozen om het onderzoek te beperken tot de stedelijke politie-
korpsen in Noord-Brabant, omdat de omstandigheden, waaronder daar moest worden ge-
werkt, enige mate van gelijkenis vertonen. De verschillen met het noordelijk en oostelijk
deel en in nog grotere mate met het westen van het land zijn -mede door de hongerwinter-
daarvoor bepaald te groot.

Analyse op provinciaal niveau

Het onderzoek heeft zich uitgestrekt over drie regio's te weten:
-      West-Brabant met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Nispen en Breda;
-      Midden-Brabant met de gemeente Tilburg en
-     Oost-Brabant met de gemeenten 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond.
Daarvoor zijn allereerst de politiearchieven van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosen-
daal en Nispen, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond geraadpleegd,
evenals de gemeentelijke archieven van deze steden. Daarenboven is ook gebruik gemaakt
van het archief van de commissaris van de koningin in de provincie Noord-Brabant en het
archief van Militair Gezag ondergebracht in het Rijksarchief Noord-Brabant.

Reeds aan het begin van het onderzoek bleek dat er grote verschillen bestonden in
de omvang en de aard van de bestanden van de geraadpleegde lokale archieven en in de
aanwezigheid van te interviewen voormalige politiefunctionarissen. Daardoor kon van een
vergelijking van de gang van zaken in de grote Brabantse steden geen sprake zijn. Ditzelf-
de gold -zij het in iets mindere mate- voor de drie regio's.

Het gevolg van het hiervoor gesignaleerde verschil in archiefmateriaal en nog
levende getuigen is, dat wat in de ene gemeente uitvoerig wordt beschreven in een andere

gemeente nauwelijks aan bod komt of zelfs in zijn geheel ontbreekt. Tijdens het onder-
zoek is duidelijk geworden dat voor de beeldvorming van het politieoptreden niet volstaan
Icon worden met 66n gemeente in de drie regio's. De geconstateerde verschillen in de
betreffende steden waren dermate groot, dat bij een beperking tot Edn of enkele steden
(micro-niveau) de kans op verkeerde conclusies bijzonder groot zou zijn geweest. Daarom
is uiteindelijk gekozen voor een meso-benadering op provinciaal niveau, waarbij een
onderzoek  in alle zeven Brabantse steden een absolute vereiste  was.
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Drie zones

Het onderzoek is verdeeld in drie zones, te weten:
-   Chronologische zone, waarin aandacht wordt besteed aan de tijdens de bezetting

doorgevoerde veranderingen op bestuurlijk en justitieel niveau en diverse bijzonder
ingrijpende gebeurtenissen;

- Algemeen thematische zone, waarin aandacht wordt besteed aan een aantal specifie-
ke onderdelen van de politietaak en

- Bijzonder thematische zone, waarin wordt ingegaan op de voor de zeven Brabantse
steden specifieke zaken.

Teneinde een beeld te krijgen hoe de politie er voorstond aan het begin van de bezetting,
is er in het 'Voorspel' aandacht besteed aan de situatie in de periode onmiddellijk voor-
afgaande aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en aan de Mei-dagen 1940.

Tenslotte wordt in 'Na de bezetting' naast het weer op gang komen van het politie-
werk en de doorgevoerde zuivering nagegaan wat de invloed van de gewijzigde taakuit-
voering tijdens de bezetting is geweest op de mentaliteit van de politie.

Door deze indeling was het mogelijk het hoofdaccent te leggen op de bijzonder
thematische zone, terwijl het aantal herhalingen zoveel mogelijk kon worden beperkt.
Bovendien kon daardoor een min of meer algemeen geldend beeld van het functioneren
van de politie worden verkregen.

Archiefmateriaal

Opmerkelijk is dat de archieven van de gemeentepolitie-korpsen grote lacunes vertonen,
hetgeen ten aanzien van de gemeentelijke archieven eveneens geldt voor het kabinets-
archief van de burgemeester, waarin doorgaans de stukken betreffende politie-aangelegen-
heden worden bewaard.

In enkele gemeenten, zoals Eindhoven en Roosendaal en Nispen, was het nog aan-
wezige archiefmateriaal   wel erg beperkt van omvang. Daarbij    valt   het   op, dat zelfs   de
meest elementaire archiefstukken geheel of gedeeltelijk ontbreken. Voorts is er een
opvallend verschil in de wijze van rapporteren in verschillende korpsen. In sommige
gemeenten zijn het de (hoofd)agenten, die de mutaties inschrijven in het rapportenboek, in
andere gemeenten, zoals in 's-Hertogenbosch, worden van belangrijke gebeurtenissen de
mutaties ingeschreven door de met de leiding belaste politie-officier. In de meeste steden
is men doorgaans uiterst terughoudend geweest met het muteren van gevoelige gebeurte-
nissen, zoals het wegvoeren van de joden. In enkele gemeenten -Eindhoven en Roosen-
daal en Nispen- ontbreken de rapportenboeken in hun geheel, terwijl deze in Bergen op
Zoom, waar het politiebureau door een V-1 werd getroffen, nog wel aanwezig zijn. Of-
schoon door oorlogshandelingen gedeelten van archieven verloren zijn gegaan kan hier-
door de opvallend kleine omvang van archiefmateriaal op bepaalde gebieden nauwelijks
worden verklaard. Zo zijn de circulaires van de secretarissen-generaal van binnenlandse
zaken en justitie en de opeenvolgende procureurs-generaal en politiepresidenten vrijwel
overal bewaard, terwijl er over de deportatie van de joden nauwelijks iets is terug te
vinden. Het heeft er dan ook alle schijn van dat, hetzij tijdens of kort v66r de bevrij-
dingsdagen, hetzij kort daarna op selectieve wijze politie-archieven zijn 'geschoond'.
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Interviews

Ter aanvulling van de uit archiefmateriaal en geraadpleegde literatuur verkregen informa-
tie zijn meer dan dertig interviews gehouden met in de bezetting dienstdoende politie-
functionarissen en burgers, die op een of andere wijze bij het politie-optreden in die
periode betrokken waren. Voorts werd van een achttal personen schriftelijke informatie
verkregen over hun ervaringen in die tijd. Daardoor was het mogelijk het verkregen beeld
van de omstandigheden, waaronder en de wijze, waarop de politie in de Brabantse grote
steden haar werkzaamheden tijdens de bezetting heeft verricht, te toetsen aan de persoon-
lijke belevenissen. Ook hierbij deed zich het probleem voor, dat de op die wijze verkre-
gen nadere informatie niet voor alle gemeenten van gelijke omvang was. Zo bleek in
Bergen op Zoom geen van de destijds dienstdoende politiefunctionarissen nog in leven te
zijn. In diverse andere gemeenten daarentegen konden zeer verhelderende gesprekken met
nog bijzonder krasse oud-politiemannen worden gehouden. Slechts in 66n enkel geval -
zoals achteraf zou blijken- was een nog in leven zijnde politie-officier niet bereid aan het
onderzoek mede te werken.

Omstandigheden en bijzondere gebeurtenissen

De opzet van het onderzoek, waarbij het zwaartepunt is komen te liggen bij de gebeurte-
nissen waarbij, en de omstandigheden waaronder, de politie haar werk moest verrichten,
vereisen een uitvoerige registratie van de problemen waarvoor de politie zich geplaatst
zag. Alleen op die wijze kan een beeld verkregen worden van de aanhoudende druk,
waaronder gewerkt is moeten worden.

Omstandigheden

Tot een van de beleidsbepalende factoren ten aanzien van het in functie blijven van de
politie behoren allereerst de door de regering lang voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog gegeven richtlijnen hoe te handelen in het geval van het betrokken raken bij
een gewapend conflict.

- 'Aanwijzingen'

De regering had weliswaar in de dertiger jaren een strikte neutraliteitspolitiek gevoerd,
maar dat neemt niet weg dat reeds in 1937 door de toenmalige raad van ministers
'Aanwijzingen' waren gegeven aan de bestuursorganen en het daarbij in dienst zijnde
personeel ten aanzien van de aan te nemen houding ingeval van een vijandelijke inval.

Als belangrijkste uitgangspunt gold hierbij,   dat   in het belang   van de bevolking   er-
naar gestreefd diende te worden, dat het bestuur ook onder de gewijzigde omstandigheden
zijn taak bleef vervullen.

Ten aanzien van de ambtenaren werd rekening gehouden met het feit, dat deze voor
ernstige moeilijkheden zouden kunnen komen te staan bij het in functie blijven. Het
daaraan verbonden nadeel, dat daardoor mede het belang van de bezetter werd gediend,
werd evenwel geringer geacht dan het grotere nadeel, dat voor de bevolking zou voort-
vloeien uit het niet meer functioneren van het eigen bestuursapparaat. Indien echter de
ambtenaar, door in functie te blijven, zodanige diensten aan de vijand zou bewijzen, dat
deze groter konden worden geacht dan het nut dat voor de bevolking aan zijn aanblijven
was verbonden, dan zou de ambtenaar zijn post moeten verlaten.
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Deze 'Aanwijzingen' waren ook van toepassing op politiefunctionarissen en hebben
voor de leiding van de politiekorpsen een maatstaf moeten zijn voor hun aanblijven of hun
vertrek.

- Accommodatie

Evenals bij de bevolking was er in het begin van de bezetting bij de politie sprake van
een aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden, waarbij het voorkomen van conflicten
met de Duitse bezettingsautoriteiten prevaleerde. Dit is maar ten dele gelukt, omdat de
politie al snel te maken kreeg met een confrontatie van de aanhangers van de NSB met de
leden van de Nederlandse Unie, hetgeen regelmatig leidde tot verstoring van de openbare
orde. Aangezien richtlijnen met betrekking tot het optreden van de Weerafdelingen (WA)
van de NSB uitbleven, moest iedere korpschef daarvoor een eigen strategie ontwikkelen.

- Onder toezicht van Duitse politie

Evenals andere bestuursorganen kreeg de politie na een kortstondig militair bestuur te
maken met een burgerlijk bestuur onder leiding van een Rijkscommissaris. In tegenstel-
ling tot de andere overheidsdiensten werd de politie onder toezicht geplaatst van de Duitse
politie, die bevoegd was rechtstreeks aanwijzingen te geven, waaraan de politie gevolg
diende te geven.

Een dergelijke uitzonderingspositie, waarin de politie al onmiddellijk bij het begin
van de bezetting kwam te verkeren, was meer dan slechts een formaliteit, zoals in het
begin van de bezetting werd verwacht. Al spoedig zou blijken dat er sprake was van een
directe bemoeienis door Duitse politie-instanties met de dagelijkse gang van zaken.

De    invloed van dergelijke instanties, als 'Sicherheitsdienst', 'Sicherheitspolizei',
'Ordnungspolizei' is niet overal even groot geweest, aangezien die in belangrijke mate
werd bepaald door de plaatselijke aanwezigheid. De 'Feldgendarmerie' als verlengstuk
van de 'Ortskommandant' was wel in alle zeven gemeenten aanwezig, maar dat behoeft
niet te betekenen, dat de invloed overal even groot was.

- Openbare orde-problemen

In nog een opzicht verschilden de politiefunctionarissen van andere ambtenaren en wel dat
zij hun werkzaamheden in het openbaar moesten verrichten, waarbij de burgers vaak 'par-
tij'  waren.  Bij de handhaving  van de openbare  orde  en rust rekende de burgerij  er  op,  dat
de politie haar primaire taak naar behoren zou vervullen. Voor dit probleem zag de politie
zich reeds geplaatst   in de eerste   fase   van de bezetting,   toen  er   nog geen sprake   was   van

ernstige schendingen van het Land-Oorlog-Reglement door de bezetter.
Het waren aanvankelijk namelijk niet de Duitsers maar de leden van de Weerafde-

lingen (WA) van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB), die de voortdurende con-
frontatie met hun politieke tegenstanders (leden en sympathisanten van de Nederlandse
Unie) zochten en eropuit waren de straat te veroveren. De burgerij verwachtte dat door de
politie de openbare orde gehandhaafd zou worden en tegen overtreders, zeker als het
NSB-leden betrof, met harde hand zou worden opgetreden.

Aangezien er geen richtlijnen bestonden betreffende het optreden tegen WA-leden,
zag de politie zich voor een uitermate ondankbare taak geplaatst te meer omdat niet voor-
zien kon worden, wat de houding van de Duitse autoriteiten zou zijn. De aard en de
frekwentie van de stoornissen van de openbare orde waren uiteraard van grote invloed op
de werkdruk van de betreffende politiekorpsen. Hierbij hebben ten aanzien van die werk-
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omstandigheden voorts de omvang en de strijdvaardigheid van de Weerafdelingen van de
NSB en eventuele andere groeperingen een rol van betekenis gespeeld.

- Reorganisatie

Omdat al spoedig bleek dat de politie niet in staat zou zijn om grootschalige ordeversto-
ringen te kunnen bestrijden, werd allerwege op uitbreiding van het politieapparaat aange-
drongen. Van een aanmerkelijke uitbreiding is in Noord-Brabant -behoudens te Tilburg-
geen sprake geweest.

Aangezien de bestaande politieorganisatie -vijf soorten politie ressorterend onder
drie departementen- weinig effectief was, waren het vooral de Duitsers, die daarin veran-
dering wilden brengen. De invloed van de Duitsers met name van de 'Hdhere SS- und
Polizeifuker' H.A. Rauter    op die reorganisatie met gebruikmaking van Nederlandse
'hulpkrachten' is bijzonder groot geweest.

De op Duitse leest geschoeide opleiding van het nieuw aan te stellen politiepersoneel
bood de bezetter een uitgelezen kans invloed uit te oefenen op de instelling van het
politiepersoneel. In dat verband dient gedacht te worden aan de 'Schalkhaarders' en de
leden van de Politie Compagnie Eindhoven, die al dan niet terecht door de bevolking als
'fout' werden aangemerkt.

De gevolgen van de invoering van de staatspolitie per 1 maart 1943 voor het functi-
oneren van de politie waren niet gering. Dit geldt in het bijzonder voor de situatie in
Eindhoven, waar een politiepresident werd benoemd, die niet alleen aan het hoofd kwam
te staan van het Eindhovense korps, maar tevens de leiding kreeg over de politie in
Noord-Brabant en Limburg.

In Eindhoven werd tegelijkertijd een centraal recherche-apparaat gevestigd, waar-
door vanuit Eindhoven leiding gegeven kon worden aan het opsporingsonderzoek in
Noord-Brabant en Limburg. Dit had tot gevolg, dat de speelruimte van de plaatselijke
rechercheurs om onderzoeken te vertragen of te doen mislukken aanzienlijk verminderde.

- Vervanging leidinggevende functionarissen

Het waren evenwel niet alleen de Duitse instanties, die een factor van betekenis vormden
bij het functioneren van het politieapparaat. Gaandeweg waren de leidinggevende functio-
narissen van een groot aantal Nederlandse bestuursorganen, zoals secretarissen-generaal
van departementen, commissarissen der provincie en procureurs-generaal tevens funge-
rend directeuren van politie, vervangen door aanhangers van de nieuwe orde. Met de
afnemende invloed van de oude secretarissen-generaal werden ook andere leidinggevende
functionarissen, zoals burgemeesters, leden van de rechterlijke macht, hoofden van op-
sporingsdiensten en korpschefs vervangen door soortgelijke figuren.

De politieke instelling van de burgemeester en van de korpschef en andere leiding-
gevende politie-officieren is ook in enkele Brabantse gemeenten van grote invloed geweest
op de manoeuvreerruimte van de politiefunctionarissen. Bovendien waren zij het, die de
instroom van 'foute' functionarissen hebben bevorderd, waardoor de werkomstandigheden
nog verder verslechterden.

- Normale taakuitoefening

De politie was tijdens de bezetting -evenals voor de oorlog- belast met de controle op de
naleving van de bestaande wetgeving en de vele door de secretarissen-generaal en de
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied uitgevaardigde verordeningen. Van
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belang is op welke wijze en in welke mate dit geschiedde. Was hier sprake van een nor-
male dienstuitoefening of werd er niet of nauwelijks aandacht aan besteed. Werd er een
aanzienlijk aantal processen-verbaal opgemaakt of werd er slechts incidenteel opgetreden?
Werd er rekening gehouden met de gevolgen van opgemaakte processen-verbaal en de
aanhouding van verdachten? In een aantal gevallen bestond namelijk de verplichting om
verdachten   over te dragen aan bijzondere afdelingen   van de 'Sicherheitspolizei'.   Een
dergelijke verplichting zal ongetwijfeld invloed hebben gehad op de door de politie aan de
dag gelegde activiteit.

- Deportatie van joden

Aangezien de rol van de politie bij de deportatie van joden bepaald omstreden was, rijst
de vraag, wat het aandeel van de politie daarin is geweest. Is er in Noord-Brabant sprake
geweest van razzia's, waarbij joden werden opgepakt en vervolgens naar Westerbork op
transport werden gesteld? Hoe zijn de joden uit Noord-Brabant in 1942 en 1943 afge-
voerd?

Omdat een deel van de joden geen gevolg heeft gegeven aan de deportatiebevelen is
het optreden tegen ondergedoken joden van belang. Was dit het werk van de gewone
surveillant of werden hiervoor speciale eenheden ingezet? Daarbij is de rol van de leden
van de 'Preventieve' of 'Politieke politie' van bijzondere betekenis.

- Optreden tegen onderduikers

Een en ander geldt in gelijke mate voor de activiteiten van de politie met betrekking tot
de    opsporing van onderduikers. Aangezien steeds meer Nederlanders zich trachtten    te
onttrekken aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland, de terugvoering in la'ijgsgevan-
genschap of aan arrestatie in verband met illegale activiteiten was er sprake van een bij-
zonder groot aantal onderduikers. Speelde de politie hierbij een actieve  rol   of  was   ook  dit
het werk van de leden vari de 'Politieke politie' en de speciale opsporingsdiensten, zoals
Arbeidscontroledienst en vrijwillige hulppolitie (zgn.'zwarte-politie uit Ommen')?

- Optreden tegen economische delinquenten

Aangezien door de secretarissen-generaal bijzondere waarde werd gehecht aan de voedsel-
voorziening van de bevolking speelde de naleving van de distributie- en economische
voorschriften een belangrijke rol. Daarnaast    was er sprake    van een levendige zwarte
handel, die het mogelijk maakte Om tekorten aan te vullen. De Nederlandse autoriteiten
verwachtten van de politie, dat door haar een grote activiteit aan de dag zou worden
gelegd en niet dat er voor hun optreden door hen zelf opgestelde criteria werden aange-
houden.

- Grote druk van bezetter

Van de zijde van de bezetter zijn tal van maatregelen ten opzichte van politiefunctionaris-
sen genomen, die hen onder een grote druk plaatsten. Zo werd het politiefunctionarissen
extra moeilijk gemaakt om onder te duiken, waarbij zelfs familieleden niet werden
ontzien. Bovendien werden zij bedreigd met een vervolging door een bijzondere Duitse
rechtbank, hetgeen overigens ook gold voor andere door politiefunctionarissen begane
ambtsmisdrijven.
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- Mate van verzet

Ondanks het feit dat als gevolg van de bestaande politieorganisatie er geen sprake is
geweest van een georganiseerd collectief politieverzet, is er door individuele politiefuncti-
onarissen wel degelijk (lijdelijk) verzet gepleegd. De speelruimte, daartoe was weliswaar
beperkt, maar in een aantal gevallen is die wel gebruikt.

Vooral het waarschuwen door de politie voor dreigende arrestaties en voor te
houden razzia's heeft op grote schaal plaatsgevonden. Door individuele politiefunctiona-
rissen is voorts deelgenomen aan verzetshandelingen van de illegaliteit.

In het zicht van de bevrijding is er in diverse steden sprake van een regelmatig con-
tact tussen politie en illegaliteit, waarbij de wijze van de arrestatie van politieke delin-
quenten na de bevrijding soms de aanleiding was.

- Wijze van leidinggeven

In het algemeen wordt geklaagd over de zwakke wijze van leidinggeven door korpschefs
en hun naaste medewerkers (inspecteurs). Hierbij zal evenwel onderscheid moeten worden
gemaakt tussen het 'op papier' opdracht geven tot het verrichten van bepaalde opsporings-
activiteiten en de mate waarin hier ook werkelijk op werd aangedrongen. De positie van
de korpschefs, die vaak in een overeenkomstige positie verkeerden als hun personeelsle-
den, was bijzonder moeilijk. Ook zij ondervonden weinig of geen (uitgesproken) steun
van 'goede' burgemeesters en verkeerden in het geval van 'foute' burgermeesters in nog
slechtere omstandigheden. Dan was er reden te meer om de zaak op papier kloppend te
maken, hetgeen binnen de organisatie de indruk versterkte, dat de korpschef achter de
voorgeschreven controles stond. De korpschefs zijn ongetwijfeld voor de keuze komen te
staan of zij hun functie neer moesten leggen. Dat was geen gemakkelijke keuze mede
gezien de gevolgen van een dergelijk besluit voor het korps en voor de bevolking.

- Manoeuvreerruimte

In het begin van de bezetting had het voorkomen van conflicten met de Duitse bezettings-
autoriteiten voor het bestuur de hoogste prioriteit. Vandaar dat de politie van de burge-
meester in dat kader opdracht kreeg streng toe te zien op allerlei voorschriften met
betrekking tot de openbare orde. Gaandeweg bleek dat de onder toezichtstelling aan de
Duitse politie geen formaliteit maar bittere werkelijkheid werd, waardoor de manoeu-
vreerruimte sterk verminderde. De ontvangen opdrachten   -al   niet   via de politiepresident-
namen toe, terwijl over vrijwel alle activiteiten uitvoerig moest worden gerapporteerd. Dit
alles leidde er toe, dat er steeds meer sprake was van een kultuur, waarin 'geschreven
werd zoals het zijn moest' en waarbij op 'papier' de zaak zoveel mogelijk kloppend werd
gemaakt.

Bijzondere gebeurtenissen

De positie van de politie is vooral tijdens een aantal bijzondere gebeurtenissen, die zich
tijdens de bezetting hebben voorgedaan, bijzonder precair geweest. Soms waren dit situa-
ties, die voorzienbaar waren, maar soms betrof dit ook voorvallen, die plotseling optraden
of escaleerden. Daarbij dient steeds bedacht te worden dat deze gebeurtenissen vrijwel
volledig plaatsvonden op de openbare weg ten aanschouwen van zowel de 'goede' als de
'foute' burgers, alsmede ten aanschouwen van de Duitse politie of andere functionarissen
van de bezettende macht.
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- Overbrenging Duitse krijgsgevangenen

De inname van Helmond zorgde al onmiddellijk voor een ernstig conflict met de Duitse
weermacht, aangezien met hulp van enkele Helmondse politiefunctionarissen een drietal
Duitse militairen naar het politiebureau waren overgebracht. Kort daarna vervoegden zich
een groot aantal Duitse militairen aan het bureau om hun kameraden te ontzetten, waarna
het gehele politiepersoneel buiten met opgeheven armen tegen de muur werd geplaatst. Er
zou zelfs sprake zijn geweest van de fusillering van zowel burgemeester als comissaris
van politie.

- Verjaardagen leden koninklijk huis

In het begin van de bezetting waren het de verjaardagen van de leden van het koninklijk
huis, die de politie in verhoogde staat van paraatheid brachten. Zowel voor de secretaris-
sen-generaal als voor de politie dienden ter vermijding van conlicten met de Duitse autori-
teiten deze 'oranje'-vieringen niet het karakter te krijgen van demonstraties tegen de be-
zettende macht.

- Philips-jubileum in Eindhoven

Soms liepen bepaalde gebeurtenissen volledig uit de hand, terwijl dit tevoren niet te
voorzien was. Dit was met name het geval in Eindhoven, waar de viering van het vijftig-
jarig jubileum van de NV. Philips' Gloeilampenfabrieken een geheel ander karakter kreeg
dan werd verwacht. De spontane viering liep uit in een 'volksfeest' met weliswaar veel
oranje-kleurige feestartikelen, hetgeen door de bezetter werd ervaren als een 'volksop-
stand'. Deze gebeurt€nis betekende in feite het einde  van de carri8re van zowel de hoofd-
commissaris van politie als van een van zijn hoofdinspecteurs.

- Fietsenvordering

Ofschoon de fietsenvordering in feite nauwelijks een factor van betekenis is geweest, is er
vrijwel geen voorval, dat zo'n diepe indruk heeft achtergelaten als de fietsenvordering in
1942. Aangezien het voor de bevolking de politie was, die de fietsen heeft ingevorderd, is
het van belang na te gaan, wat de werkelijke rol van de politie is geweest.

- April-mei-staking

Maar vooral bij de April-mei-staking van 1943 -in tegenstelling tot de Februari-staking
van 1941, waarvan in Noord-Brabant nauwelijks iets te merken is geweest- was er sprake
van een uitzonderlijk moeilijke positie, waarin de politie verkeerde. Zowel de omvang als
de duur en de omstandigheden, waaronder dienst moest worden gedaan, hebben de politie
uitzonderlijk zwaar belast. Mede als gevolg van het door de bezetter afgekondigde politie-
standrecht was er sprake van een ongekend hoge mentale druk. Deze staking heeft grote
invloed gehad op de instelling van de politie en heeft in aanzienlijke mate bijgedragen tot
een verhoogde bereidheid tot verzet.
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- Razzia's

In de overlevering bestaat de indruk dat er met een zekere regelmaat sprake was van door
de politie gehouden razzia's, waarbij onschuldige burgers werden aangehouden en vervol-
gens op transport werden gesteld. De aard en de omvang van dit politieoptreden verdie-
nen de nodige aandacht, waarbij het van belang is vast te stellen of dit door Nederlandse
of Duitse politiefunctionarissen of door de nieuw geformeerde Nederlandse opsporings-
diensten, zoals vrijwillige hulppolitie, leden van de Landwacht of van de Arbeidscontrole-
dienst gebeurde of mogelijk in een gemengde samenstelling.

- 'Dolle dinsdag'

Een andere bijzondere situatie ontstond rond 'Dolle dinsdag',  toen er sprake  was  van  een
soort machtsvacuOm, dat in sommige gemeenten, zoals Roosendaal en Nispen, waar nage-
noeg het gehele politieapparaat moest onderduiken, de politie voor ongekende problemen
stelde.

Maar ook in andere steden, waar arrestanten van de 'Sicherheitspolizei' in vrijheid
waren gesteld, deden zich grote problemen voor, waarin tot aan de bevrijding nauwelijks
verandering  kwam.

De rol, die de politie onder al die wisselende omstandigheden moest vervullen vanwege
de ondertoezichtstelling van de Duitse politie, is door velen aangemerkt als collaboratie
met de vijand. De vraag is evenwel of daarmede geen onrecht wordt aangedaan aan een
groot deel van de poltiefunctionarissen, die tijdens de bezetting hebben geprobeerd 'te
redden  wat  er te redden  viel'. De wijze, waarop de politiefunctionarissen hieraan  vorm
hebben geven, is de belangrijkste aanleiding voor dit onderzoek.
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VOORSPEL

Ook na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 werd in Nederland

nauwelijks rekening gehouden met het feit, dat ook ons land daarbij betrokken zou
kunnen worden. Er werd een strikte neutraliteit in acht genomen, waarbij alles in het
werk werd gesteld om Duitsland geen aanleiding te geven om ons land binnen te vallen.

Net zo min als de krijgsmacht was de politie voorbereid op een oorlogssituatie. Na
de afgekondigde mobilisatie in '39 werd er door de regering weliswaar meer aandacht
besteed aan de sterkte en de uitrusting van de politie, maar voor adequate maatregelen
was het te laat. De sterk verdeelde politie-organisatie -vijf soorten politie resorterend
onder drie departementen- maakte dit onmogelijk.
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Hoofdstuk I Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog

Nadat op 1 september 1939 nazi-Duitsland Polen was binnengevallen en daarmede de
Tweede Wereldoorlog een feit was geworden, nam de kans voor Nederland om in dit
conflict betrokken te worden aanzienlijk toe.

$ 1.  Mobilisatie en gevolgen voor de politie

De Nederlandse regering liet weliswaar geen gelegenheid voorbijgaan om de strikte
neutraliteit van ons land te onderstrepen, dat nam niet weg dat er maatregelen genomen
moesten worden ter verdediging    van die neutraliteit. Op donderdag 24 augustus    1939
werd overgegaan tot voormobilisatie, hetgeen inhield dat ca. 50.000 grootverlofgangers
opgeroepen werden. 1

Enkele dagen later -op maandag 28 augustus 1939- volgde de algemene mobilisatie,
hetgeen de opkomst van 144.000 personen betekende, waaronder het gehele dienstplichti-
ge reservekader. 2

De afgekondigde mobilisatie had ook voor het politie-apparaat gevolgen. Zo schreef
de commissaris van de koningin in de provincie Noord-Brabant reeds begin september
1939, dat "de problemen bij de gemeentelijke politiekorpsen door het onder de wapenen
roepen van een gedeelte van het personeel (in het bijzonder inspecteurs, tevens reserve-

officieren) aanmerkelijk zullen toenemen, omdat de korpsen beneden hun sterkte ko-
men".3

De hierdoor ontstane moeilijkheden worden nog vergroot door het feit, dat niet
alleen   "de  taak  van de politie  zeer zal worden verzwaard", maar vooral ook omdat   "op
bijstand van de Koninklijke Marechaussee door gedeeltelijke onttrekking aan den
politiedienst en de Rijksveldwacht door allerlei verrichtingen met de buitengewone
omstandigheden zeker niet valt te rekenen".4

Volgens genoemde commissaris van de koningin zou -aangezien de ontstane vacatu-
res niet of slechts in beperkte mate aangevuld zullen kunnen worden- er naar gestreefd
dienen te worden in de opengevallen plaatsen te voorzien door het in dienst nemen van
leden van de vrijwillige burgerwacht of ander vrijwillig personeel.

$ 2.  Situatie in diverse gemeenten

Blijkens een brief van de commissaris van politie in Eindhoven waren sedert 8 april 1939
"wegens buitengewone omstandigheden" twee inspecteurs als reserve le luitenant en twee
agenten als respectievelijk dienstplichtig sergeant en dienstplichtig soldaat onder de
wapenen geroepen. Volgens de commissaris deed het gemis van twee agenten op een
totaal van eenhonderdendertien agenten zich niet in ernstige mate gevoelen. Op een totaal
van zeven inspecteurs werd het in militaire dienst zijn van twee van hen wel erg gevoeld,
omdat deze mensen in een leidinggevende functie werkzaam waren. Hij zag evenwel geen

1 De  ]ong,  Het  Koninkrijk  der  Nederlanden  in  de  Tweede  Wereldoorlog,  deel   1,642.

2   De Jong, a. w., 646.

   SRE, archief secretarie gemeente Eindhoven 1934 - 1969, brief commissaris der koningin d.d. 6
september  1939 aan burgemeesters, inv.nr. B 02415.

4 Idem·
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mogelijkheid deze inspecteurs tijdelijk  te doen vervangen door "burgerwachters", vandaar
dat hij afzag van het doen van een voorstel daartoe.5

De burgemeester van Eindhoven zag in zijn antwoord aan de commissaris van de
koningin het verlenen van onbepaald verlof aan de twee bedoelde inspecteurs als enige
afdoende oplossing, doch daartoe gedane pogingen hadden tot dan gefaald.6

In 's-Hertogenbosch waren twee inspecteurs, zes vastaangestelde en vijf op proef
aangestelde agenten onder de wapenen geroepen. Gezien de opgedane ervaring bij de
Luchtbeschermingsdienst achtte de burgemeester het uitgesloten om uit de leden van de
Vrijwillige Burgerwacht voor langere tijd de nodige hulpkrachten te recruteren.7

Te Bergen op Zoom waren drie agenten 2e klasse onder de wapenen geroepen. In
afwachting van de beslissing op het ingediend verzoek tot vrijstelling werd het niet
noodzakelijk geacht maatregelen te nemen.8

Ook in Helmond waar zich een inspecteur en een agent 2e klas onder de wapenen
bevonden, zag men vooralsnog geen aanleiding om over te gaan tot het aanstellen van
tijdelijke hulpkrachten. 9

In Tilburg waar slechts een inspecteur en een agent onder de wapenen waren
geroepen, werden vooralsnog geen termen aanwezig geacht om voorzieningen te tref-
fen. 10

Dit gold evenzeer voor Oosterhout,   waar een hoofdagent onder dienst   was. 11 Te
Oss was eveneens slechts een agent 2e klas onder dienst en diens vrijstelling werd spoedig
verwacht.12

In Breda was sprake van een bijzondere situatie, aangezien daar de commissaris van
politie en twee agenten van politie in militaire dienst waren. Het commissariaat werd er
waargenomen door de daarvoor aangewezen hoofdinspecteur.

13

Te Roosendaal en Nispen was alleen een tijdelijk ambtenaar onder de wapenen en
die werd vervangen door een tijdelijk schrijver op arbeidscontract, zodat ook daar geen
sprake was van een bijzondere situatie. 14

In enkele gemeenten met een gemeenteveldwachter deden zich weI problemen voor.
In Almkerk moest de daar dienstdoende veldwachter eind september of begin oktober zijn
militaire bestemming volgen.15 Dit was ook het geval in Hooge en Lage Mierde en in

5     SRE, t.a-P·, brief van commissaris van politie  d.d.   11   september   1939 aan burgemeester, inv.nr.   B
02415.

6    SRE, t.a.P·, brief van burgemeester  d.d. 22 september  1939 aan commissaris der koningin, invr.nr.
B 02415.

7 RANB archief commissaris der koningin  1920  - 1969, brief burgemeester 's-Hertogenbosch  d.d.   28
september 1939 aan commissaris der koningin, inv.nr. 462.

s     RANB, t.a.p., brief burgemeester Bergen   op   Zoom   d.d. 22 september   1939 aan commissaris   der
koningin, inv.nr.462.

9    RANB, t.a.P·, brief burgemeester Helmond  d.d. 11 september  1939 aan commissaris der koningin,
inv.nr. 462.

m  RANB, t.a.p., brief burgemeester Tilburg  d.d. 13 september   1939 aan commissaris der koningin,
inv.nr. 462.

" RANB, t.a.p., brief burgemeester Oosterhout  d.d. 14 september  1939 aan commissaris der koningin,
inv.nr. 462.

12 RANB, t.a.p., brief burgemeester  Oss  d.d. 20 september   1939 aan commissaris der koningin, inv.nr.
462.

13   RANB, t.a.P., brief burgemeester Breda   d.d. 13 september    1939 aan commissaris der koningin,
inv.nr. 462.

t4 RANB: t.a.p., brief burgemeester Roosendaal en Nispen  d.d. 15 september   1939 aan commissaris  der
koningin, inv.nr. 462.

15   RANB, t.a.p., brief burgemeester Almkerk  d.d. 13 september  1939 aan commissaris der koningin,
inv.nr. 426.
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Sprang-Capelle.
16

Eerst maanden later opende de minister van binnenlandse zaken de mogelijkheid
" indien de sterkte der gemeentepolitie  voor de tegenwoordige omstandigheden nog onvol-
doende mocht worden beoordeeld te voorzien door de vorming van tijdelijke hulppoli-
tie".17

$ 3.  Verhoogde waakzaamheid

Op verzoek van de minister van binnenlandse zaken vroeg de commissaris van de
koningin in de provincie Noord-Brabant begin oktober 1939 aan de burgemeesters "om
met nog grooter aandacht dan onder normale omstandigheden de stroomingen en opvattin-
gen  van de bevolking  in haar verschillende geledingen te willen volgen".18

- Carnaval

In het begin van 1940 werd door de commandant van het HIe Legerkorps met het oog op
de komende carnavalviering op grond van de Oorlogswet (Wet van 23 mei 1899, Staats-
blad   No. 128) bij Algemene Bekendmaking   No.2 een verordening vastgesteld ter nadere
regeling van de openbare carnavalviering. 19

Ingevolge artikel 1 werd het verboden gedurende de carnavalsdagen:
a. zich gemaskerd, vermomd of gecostumeerd op de (openbare) weg of in inrichtingen te

bevinden;

b. optochten te houden of daaraan deel te nemen;
c. muziek te maken.
In zijn brief van eind januari 1940 deelde de commandant van het IIIe Legerkorps mede,
dat het verbod om zich gemaskerd, vermomd of op andere wijze onkenbaar te maken niet
van toepassing was, indien de inrichting slechts voor de leden van een bepaalde vereni-
ging toegankelijk was. 20

Het verbod van straatcarnaval zal door de politie van Bergen op Zoom ongetwijfeld
met meer enthousiasme ontvangen zijn dan door de inwoners van die stad.

- Waarschuwing voor activiteiten NSB

Door de burgemeester van Eindhoven werd begin maart 1940 aan de commissaris van
politie een zeer vertrouwelijke brief van de minister van binnenlandse zaken ter kennisne-
ming toegezonden.21 In die brief werd melding gemaakt van het feit, dat "kringfunctio-
narissen en groepsleiders van de NSB, wanneer de Duitschers er toe mochten overgaan
ons land binnen te vallen, tijdig opdracht zullen krijgen om naar de grensprovincies te

16   RANB, t.a.P·, brief burgemeester Hooge  en Lage Mierde,  d.d. 8 september 1939 commissaris  der
koningin, inv.nr. 426.

u RANB, t.a.p., brief van minister van binnenlandse zaken d.d. 20 februari 1940 aan commissaris der
koningin, inv.nr. 462.

18 GABOZ. archief gemeentebestuur   1926  - 1971. Brief commissaris der koningin  d.d. 2 october   1939
aan burgemeester, inv.nr.  235.

19  GABoZ. t.a.p., brief commandant IIIe Legerkorps d.d.29 januari   1940 aan burgemeester, inv.nr.
235.

m SRE, archief secretarie gemeente Eindhoven   1934  - 1969, brief commandant IIIe Legerkorps  d.d.  29januari 1940 aan burgemeester, inv.nr. B 02415.
21 SRE, secretarie-archief gemeente Eindhoven   1934  - 1969, brief burgemeester van Eindhoven  d.d.  5

maart   1940 aan commissaris van politie, inv.nr. B 02415.
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vertrekken".   In dat geval zouden zij worden voorzien   van een armband, waarop   een

wolfsangel was aangebracht. Een en ander werd beschouwd als een begin van voorberei-
ding  van  de zgn. 'beschermingsactie', daar Mussert er telkens  op had gewezen,  dat  dit
jaar de beslissing zou vallen.22

- Toenemende problemen

Half maart 1940 deelde de commissaris van de koningin in de provincie Noord-Brabant
aan de burgemeesters mede, dat de moeilijkheden, welke de functionering van het
gemeentepolitieapparaat ondervond als gevolg van de buitengewone omstandigheden
onderwerp van bespreking was geweest tussen de daarbij betrokken bewindslieden.23

Als gevolg daarvan had de minister van defensie zich in beginsel bereid verklaard
aan de dienstplichtige hoofdambtenaren, ambtenaren en bezoldigde beambten bij de
gemeentepolitie, wier werkzaamheden uitsluitend tot het politiewezen beperkt was,
vrijstelling   "op  den  voet  van het Mobilisatievrijstellingsbesluit te verleenen".   Met  deze
voorzieningen kon naar het oordeel der regering in het algemeen worden volstaan en de
burgemeesters werden uitgenodigd de nodige vrijstellingen met spoed aan te vragen.24

$ 4.  Toename bewakingsobjecten

Als gevolg van de afkondiging van de staat van beleg op 13 april  1940 voor de gemeenten
langs de oost- en zuidgrens, zes dagen later gevolgd voor het gehele land, werden
verdergaande veiligheidsmaatregelen genomen.25

Op verzoek van de minister van waterstaat vroeg de commissaris van de koningin in
de provincie Noord-Brabant bijzondere aandacht voor de bewaking van de elektriciteitsbe-
drijven. Hij vroeg zich namelijk af of met betrekking tot deze bedrijven in het algemeen
wel voldoende maatregelen waren genomen om te voorkomen, dat bij eventuele gebeur-

lijkheden de stroomlevering zou worden gestoord. Aangezien de elektricteitsbedrijven vrij
kwetsbaar waren voor "betrekkelijk eenvoudige daden van sabotage",  was de minister  van
mening, dat de politie-autoriteiten er voor dienden te zorgen, dat de electrische centrales,
in overleg met de bedrijfsleiding, op een zodanige wijze werden bewaakt, dat voorkomen
werd, dat kwaadwilligen de fabrieksterreinen e.d. konden betreden met het doel machines
of inrichtingen ernstig te beschadigen. 26

Enkele dagen later richtte de minister van binnenlandse zaken zich tot de burge-
meesters met de mededeling, dat onafhankelijk van eventueel reeds getroffen maatregelen
de gebouwen, waarin telefooncentrales waren ondergebracht, door de zorg van de PTT
dag en nacht door in het gebouw verblijvend personeel zouden worden bewaakt. Ten be-
hoeve van de bewaking was het nodig te beschikken over een verbinding met een buiten
de centrale gelegen punt, vanwaar, indien nodig, "hulp kan worden gerequireerd".
Maatregelen zouden moeten worden getroffen, dat "te allen tijde de door het bewakings-
personeel ingeroepen hulp kan worden verleend". Indien niet over voldoende gemeentepo-

22   SRE· t.a.p., brief van minister van binnenlandse zaken   d.d. 21 februari   1940 aan burgemeester,
inv.nr. B 02415.

23 GAHm. archief kabinet burgemeester, brief commissaris der koningin d.d. 29 maart 1940 aan
burgemeester, inv.nr. 274 qq 61.

24 Idem.
25  De Jong, a.w., decl 2, 268.
26 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief commissaris der koningin d.d. 13 april 1940 aan

burgemeester, inv.nr. 274 dossier 8.

6



litie beschikt kon worden, zou de burgerwacht -indien aanwezig- ingeschakeld kunnen
worden. 27

- Betrouwbaarheid politie

Na afkondiging van de staat van beleg deelde de commandant van het IIIe Legerkorps de
burgemeesters in de provincies Noord-Brabant en Limburg mede, dat "het militair gezag
in Uwe gemeente door den Commandant van het Veldleger ( C.V.) c.q. door mij wordt
uitgeoefend".  Het  was de bedoeling  van de regering, dat ondanks de afkondiging  van  de
staat van beleg de gewone bestuursorganen van provincie en gemeente zoveel mogelijk
normaal bleven functioneren. Voorts verzocht genoemde commandant hem te berichten
"of Uws inziens onder alle omstandigheden volledig op het gemeentepersoneel, zoowel
dat   van de politie   als de overige ambtenaren, kan worden vertrouwd". Tenslotte   zag   hij
een bericht tegemoet betreffende de bewaking der gebouwen van de provincie en de
gemeentelijke diensten en bedrijven, die uiteraard zo doeltreffend mogelijk diende te
ziln

28

Naar aanleiding van dit rondschrijven deelde de burgemeester van Helmond mede,
dat naar zijn mening onder alle omstandigheden volledig op het gemeentepersoneel, zowel
dat van de politie als de overige ambtenaren, kon worden gerekend.29

Reeds eerder had de commissaris van politie naar aanleiding van een mondeling
verzoek aan de burgemeester medegedeeld, dat "bij critische controle" van de naamlijst
van de leden der Burgerwacht, onder die leden geen enkele werd aangetroffen, waarvan
met enige grond zou kunnen worden getwijfeld aan zijn goede gezindheid ten opzichte
van ons vorstenhuis  en de wettige regering. 30

- Problemen met bewaking

Volgens de burgemeester van Helmond had de bewaking van de gebouwen van provincia-
le en gemeentelijke administraties, diensten en bedrijven zijn volle aandacht. De sterkte
van het gemeentelijk politiekorps liet evenwel een permanente bewaking niet toe. Met de
commissaris van politie was hij van oordeel, dat een permanente bewaking door de
gemeentepolitie alleen kon gebeuren, indien deze aanzienlijk versterkt zou worden. Als te
bewaken gebouwen zouden in aanmerking komen het gemeentehuis, de gasfabriek, het
pompstation der gemeentelijke drinkwaterleiding en het 50.000 Volt onderstation van de
PNEM. Indien in elk dier gebouwen permanent twee bewakers ondergebracht werden,
zouden circa dertig man nodig zijn. Indien deze bezetting onvoldoende werd geacht, wat
hem, speciaal voor de nacht, niet onwaarschijnlijk leek, dan zou het aantal benodigde
manschappen evenredig stijgen. Als een dergelijke bewaking getist werd en daarmede de
gemeentepolitie belast zou worden, dan kon zulks niet geschieden dan na uitbreiding van
het korps.31

27   GAHm, t.a.p., circulaire van minister van binnenlandse zaken  d.d. 16 april   1940 aan burgemeesters,
inv.nr. 274 aossier 8.

28 GAHm   t.a p brief van commandant IIIe Legerkorps d.d. 20 april 1940 aan burgemeesters,inv.nr.174 dossier 8.

29  GAHm, t.a.p., brief van burgemeester van Helmond   d.d. 26 april   1940 aan commandant   IIIe
Legerkorps, inv.nr. 278 dossier 8.

30 GAHm, t.a.p., brief van commissaris van politie d.d. 12 februari 1940 aan burgemeester, inv.nr.
274 dossier 4.

31   GAHm, t.a.p., brief burgemeester  d.d. 26 april  1940 aan commissaris der koningin, inv.nr.  274  qq
61.
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Ook voor de burgemeester van Uden was het onmogelijk om het PNEM-station te
bewaken.32 Dit was evenzeer het geval in Teteringen, waar voor een regelmatige en
enigszins intensieve bewaking minstens een zestal personen benodigd waren. 33

In Roosendaal en Nispen had men -dankzij de commissaris van politie- een en ander

practisch opgelost door de bewaking van het onderstation te doen geschieden door een
militaire wacht. Daarenboven zou door politie en Koninklijke Marechaussee bijzondere
aandacht worden besteed aan de veiligheid van het onderstation. 34

Overigens had men ook in Roosendaal en Nispen al sinds september 1939 leden van
de plaatselijke burgerwacht ingeschakeld bij de bewaking van belangrijke gebouwen.
Daartoe waren eenentwintig leden benoemd tot 'tijdelijk buitengewoon agent van politie',
waarvoor zij een vergoeding ontvingen van vijfentwintig gulden per week. De controle op
de op wacht staande burgerwachtleden werd tijdens de avond- en nachturen uitgeoefend
door de voorzitter en secretaris van de burgerwacht, die daarvoor geen vergoeding
ontvingen. 35

Een probleem apart vormde de centrale   van  de  PNEM in Geertruidenberg.   Als   hier
een bewaking diende te worden ingesteld, die voldoende sterk en bewapend was tegen een
eventuele georganiseerde overval zou daar, volgens de burgemeester, een groot aantal
personen voor nodig zijn. Hij dacht hierbij aan minstens tien man per dienstdoende

wacht. Hij had echter slechts de beschikking over een gemeenteveldwachter en de
aanwerving van burgerwachters was volgens hem niet mogelijk. Daarom stelde hij voor
zo mogelijk maatregelen te treffen tot uitbreiding der aldaar gedetacheerde korpsen der
Rijksveldwacht of tot inzet van militaire hulptroepen. 36

In 's-Hertogenbosch werd het PNEM-gebouw in Orthen daarentegen wel bewaakt en
wel van des namiddags 6 tot des voormiddags 8 uur door twee met geweer en bajonet

bewapende agenten. Gedurende dezelfde uren werd ook het schakelstation aan de Citadel-
laan bewaakt maar in dit geval slechts door een bewapende agent. Deze agenten hadden
bij dreigend onraad gelegenheid onmiddellijk telefonisch assistentie te verzoeken aan het
hoofdbureau van politie, waar een inspecteur, een hoofdagent, twee rechercheurs, een
motoragent en twee agenten beschikbaar waren. 37

Ook in Eindhoven was er sprake van bewaking van de verdeelstations Woensel I en
Woensel II door een vaste post. Hier geschiedde dit evenwel door agenten bewapend met
gummistok en revolver, omdat naar het oordeel van de commissaris van politie deze
bewapening voldoende was en ook beter geschikt om geen onnodige onrust bij de bevol-
king te wekken. Bij de keuze van bewapening speelde voorts nog een rol, dat deze meer
doeltreffend werd geacht, omdat de agenten in het gebruik daarvan geoefend waren,
terwijl het gebruik van het karabijnwapen voor de meeste agenten betrekkelijk onbekend
was. 38

32 RANB, archief commissaris der koningin, brief burgemeester d.d. 16 april 1940 aan commissaris der
koningm, inv.nr. 462.

33   RANB, t.a.p., brief van burgemeester d.d. 23 april  1940 aan commissaris der koningin, inv.nr.  462.

34   RANB, t.a.p., brief burgemeester  d.d. 17 april   1940 aan commissaris der koningin, inv.nr.  462.
35 GARN, archief gemeentebestuur 1936 - 1975, besluit van het college van burgemeester en wethou-

ders d.d. 7 september 1939, inv.nr. 2392.
36   RANB, t.a.P., brief burgemeester d.d. 20 april  1940 aan commissaris der koningin, inv.nr.  462.

37   RANB, t.a.P·, brief van burgemeester d.d. 18 april  1940 aan commissaris der koningin, inv.nr.  462.

38  RANB, t.a.p·, brief burgemeester d.d. 17 april 1940 aan commissaris der koningin, inv.nr. 462.
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$  5.     Burgenvacht

Volgens de commissaris van politie was het in Helmond onmogelijk "permanente bewa-
king   in te voeren". Hij vermoedde, dat zulks elders niet anders  zou  zijn  en  ook  niet
anders kon zijn, omdat de sterkte van de gemeentelijke politiekorpsen zeker niet hoger
werd opgevoerd dan voor de "richtige uitvoering der gewone diensten hoogst noodzakelijk
was".  Vandaar  dat de commissaris van mening  was,  dat voor buitengewone gevallen  dito
maatregelen moesten worden getroffen, hetgeen onder de gegeven omstandigheden bete-
kende de assistentie van burgers.

39

De burgemeester ging in de uitwerking van de plannen voor de bewaking van
objecten uit van de inschakeling van de burgerwacht. Dit leek hem mogelijk, daar dit plan
immers alleen in dagen van uitzonderlijke spanning en gevaar zou werken. Het was echter
practisch onmogelijk de burgerwacht, b.v. van nu af aan, voor een permanente bewaking
voor onafzienbare tijdsduur te requireren.40

- Kazernering gewenst

Naar de mening van de Helmondse commissaris van politie kon met behulp van de
burgerwacht de veiligheid in die stad verzekerd worden en aan verzoeken om assistentie
onmiddellijk worden voldaan. Veelbetekenend voegde hij er aan toe, dat hij daarvoor
gaarne de verantwoordelijkheid op zich nam. Natuurlijk zouden ingrijpende maatregelen
getroffen moeten worden en zou bijvoorbeeld de politie-ambtenaren, waaronder hij
zichzelf ook rekende, een grote beperking in hun vrijheidsbeweging moeten worden
opgelegd. Het was volgens de commissaris beslist noodzakelijk, dat "tijdens troebele
dagen en in het vooruitzicht daarvan" al de politie-ambtenaren en een deel der burger-
wacht, gedurende de avond en des nachts werden gekazerneerd in het politiebureau.
Bovendien moesten in de onmiddellijke nabijheid een of enkele auto's voor een snel
vervoer naar bedreigde punten aanwezig zijn. 41

Een en ander was noodzakelijk, omdat thuis zijnd personeel nooit vlug genoeg kan
worden gerequireerd, zelfs niet als allen over telefoon konden beschikken. Bovendien
zouden kwaadwilligen gemakkelijk de opgeroepenen kunnen beletten aan de oproep
gehoor te geven door hen onderweg te overvallen of zouden enkele goed bewapende

personen de leiding kunnen verhinderen zich naar zijn post te begeven. Naar het oordeel
van de commissaris zouden de betrokken ambtenaren en leden der burgerwacht zich "den
militair moeten voelen en met primitieve slaapgelegenheden tevreden moeten zijn",
waartoe op het politiebureau wel gelegenheid bestond om deze in te richten.42

De Helmondse commissaris van politie liet er geen twijfel over bestaan, dat hij
kazernering beslist noodzakelijk vond, aangezien hij zijn brief aan de burgemeester besluit
met de mededeling, dat hij dan ook reeds voor zich zelf het voornemen had gemaakt bij
eventueele troebele dagen zijn "nachtleger  naar mijn bureau  over te brengen". De burge-
meester was het kennelijk met de voorstellen van de commissaris van politie eens gezien
de daarop voorkomende aantekening "Maatregelen nemen ter uitvoering".43

39 GAHm, archief kabinet burgemeester, Brief commissaris van politie d.d. 24 april 1940 aan
burgemeester, inv.nr.  274  qq  61.

40  GAHm, t.a.p., brief burgemeester  d.d. 26 april   1940 aan commissaris der koningin, inv.nr.  274  qq
61.

43  GAHm, t.a.p., brief commissaris van politie d.d. 18 april 1940 aan burgemeester, inv.nr. 274 qq 61.
42 Idem.
43 Idem.
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Ook in Eindhoven werd de burgerwacht ingeschakeld voor het verrichten van poli-
tiediensten. Sinds begin 1940 werden zevenentwintig leden van de burgerwacht toege-

voegd aan de hulppolitie. 44

In Helmond werden veertien burgerwachtleden, terwijl in Oeffelt en Ravenstein
zelfs zestien leden van de burgerwacht als onbezoldigd gemeenteveldwachter werden
aangesteld. In tien andere Brabantse steden werden nog eens zevenenveertig onbezoldigde
gemeenteveldwachters benoemd.45

- Wet op de weerkorpsen

De burgerwachten zijn een uitvloeisel van de Wet op de weerkorpsen.46 Ingevolge het
daaruit voortvloeiende besluit van 2 juli 1938 konden rechtspersoonlijkheid bezittende
verenigingen, die "zich geen ander doel stellen dan het wettig gezag dienstbaar te zijn"
door de minister van Binnenlandse Zaken als zodanig worden erkend. Van het lidmaat-
schap van een zodanige organisatie waren uitgesloten "zij, die van revolutionaire

..    „  47gezindheid zUn
De Eindhovense burgerwacht werd in augustus 1919 als zodanig goedgekeurd door

de minister van justitie. De doelstelling van de vereniging 'De Eindhovensche Burger-
wacht' was blijkens het goedgekeurde reglement:
"Het wettig gezag -na daartoe door dat gezag te zijn opgeroepen- in het bestrijden van
revolutionaire aanrandingen en bedreigingen van de openbare of de maatschappelijke orde
daadwerkelijk te steunen en tegen gewelddadig verzet te verdedigen".48

De leiding van de vereniging berustte bij het uit tenminste vijf leden bestaande

bestuur, dat zich evenwel niet bewoog op het terrein der bevelvoering. De commandant of
de hopman werden namelijk door de burgemeester benoemd.49

Het bevel over de burgerwacht werd gevoerd door een commandant of als zij slechts
uit een vendel bestond door een hopman. De bevelvoerders der onderdelen op hun beurt
werden gekozen door de leden van het betrokken onderdeel.50

- Problemen met vergoedingen

In Eindhoven ontstonden problemen met de uitbetaling van de vergoeding van f 0.25 per
uur aan de leden, omdat die gekort zou worden op de ontvangen crisissteunuitkering. Aan
de minister van sociale zaken werd nog juist voor het uitbreken van de vijandelijkheden
toestemming verzocht om deze uitkering voor de "diensturen tussen 10 uur des avonds tot
6 uur des morgens" toe te kennen zonder dat op de steunuitkering zou worden gekort. 51

Aangezien op dit verzoek in september 1940 nog geen antwoord was ontvangen,
werd dit verzoek toen herhaald bij de commissaris der provincie Noord-Brabant.52

44 SRE, archief secretarie gemeente Eindhoven, brief burgemeester d.d. 2 september 1940 aan
commissaris der koningin, inv.nr. B 01816.

45 RANB, t.a.p., ongenummerde verzendlijst, inv.nr. 462.

46   AGPE,  Wet  van 11 september 1936, Staatsblad 206, dossier 2877.
47 AGPE, besluit van 2 juli 1938, Staatsblad 247, inv.nr. dossier 2877.
48 AGPE, Koninklijk Besluit van 18 Augustus 1919 nr. 124, dossier 2877.

49 Idem (Art. 7 en art. 13)

2 Idem (Art.12).
51    SRE, t.a.P·, brief burgemeester  d.d.  9  mei  1940 aan minister van sociale zaken, inv.nr. B 01816.

52   SRE, t.a.p., brief van burgemeester  d.d. 2 september  1940 aan commissaris der provincie, inv.nr.  B
01816.
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In Eindhoven bestond in het voorjaar 1940 ook nog een 'Transportcolonne' van de
burgerwacht, die gevormd werd door middenstanders, die over een auto beschikten en een
nacht per week dienst deden. De gemeente Eindhoven wilde hen daarvoor een vergoeding
van f 2.50 per nacht toekennen. 53

- Onvoldoende wapens in Helmond

De bewapening van zowel de politie als de burgerwacht was naar het oordeel van de
burgemeester van Helmond absoluut onvoldoende. In zijn brief van eind april aan de
commandant van het IIIe Legerkorps schreef de burgemeester, dat een aantal van twintig
geweren voor de gehele politie- en burgerwachtdienst veel te gering was om daarmede in
"kritieke  uren  iets te kunnen bereiken".   V66r de mobilisatie beschikte de burgerwacht
over eenhonderzevenentwintig geweren en vijftien revolvers, doch daarvan waren slechts
twintig geweren terug ontvangen. 54

Half april had de burgemeester de commissaris van de koningin medegedeeld, dat
de burgerwacht gaarne zou beschikken over vijfenzeventig geweren, tien revolvers en
vijftig hetmen. 55

Nagenoeg tegelijkertijd vroeg hij in een telegram aan de minister van binnenlandse
zaken om vijfenzeventig geweren ter beschikking te stellen. Nog dezelfde dag om 2.30
uur deelde de inspecteur der burgerwachten mede dat veertig geweren zouden worden
gezonden.

56

Daags daarna deelde genoemde inspecteur mede dat de wapenen, uitrusting en
munitie, welke op 17 april beschikbaar waren gesteld ter bewapening van de hulppolitie,
ook ter beschikking zouden blijven, indien de omstandigheden voor ons land zich verder
zouden toespitsen en zelfs indien het Rijk ter handhaving van zijn neutraliteit zich te weer
zou moeten stellen. 57

Dat ook in deze benarde tijden op de kleintjes werd gelet, moge blijken uit het feit,
dat "de ten laste van Uwe gemeente komende en door de Haagsche Burgerwacht voorge-
schoten kosten" van het vervoer der wapenen van 's-Gravenhage naar Helmond f 19,24
bedroegen, welk bedrag verzocht werd spoedig te doen storten op girorekening 15237 van
de secretaris der Haagsche Burgerwacht.58

In een door de burgemeester verzonden telegram werd de ontvangst van twintig
geweren ten behoeve van de burgerwacht bevestigd. Daarin werd tevens dringend
verzocht "beschikbaarstelling volgens eerste aanvraag te verhogen", aangezien ontvangen
aantal veel te gering was om in kritieke uren enig resultaat te bereiken. 59

In een in dezelfde periode verzonden brief aan de minister van binnenlandse zaken
deelde de burgemeester -zulks naar aanleiding van een door hem van de commissaris van

53 SRE, archief secretarie gemeente Eindhoven, brief van burgemeester d.d. mei 1940 aan gedeputeerde
staten van Noord-Brabant, inv.nr. B 01816.

54 GAHm, archief kabinet bur,gemeester, brief burgemeester d.d. 26 april 1940 aan commandant IIIe
Legerkorps, inv.nr.  274  qq  01.

55   GAHm, t.a.p., brief burgemeester  d.d. 16 april   1940 aan commissaris der koningin, inv.nr.   274  qq
61.

56  GAHm, t.a.p., telegram van burgemeester   d.d. 17 april   1940   (12    1/2   uur) aan minister   van
binnenlandse zaken, inv.nr.  274  qq 01

57  GAHm, t.a.p., brief van inspecteur der burgerwachten  d.d. 18 april  1940 aan burgemeester, inv.nr.
274  qq  6 1.

53 Idem.
59   GAHm, t.a.p., telegram van burgemeester   van 18 april    1940   (5. 10   uur   n.m.) aan minister   van

binnenlandse zaken, inv.nr.  274  qq  61.
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politie ontvangen verzoek- mede, het zeer nodig te achten, dat de gemeentepolitie in deze
onrustige tijden over een tiental karabijnen kon beschikken.60

Naar de mening van de commissaris van politie was "wil de politie op alle gebeur-
lijkheden voorbereid zijn en hare taak als centraal orgaan voor de handhaving der orde
naar behooren kunnen verrichten" het noodzakelijk, dat de optredende agenten met
karabijnen waren uitgerust. 61

Ter voorkoming van misverstand voegde de burgemeester er aan toe, dat de aan-
vraag om karabijnen stond naast zijn verzoek om geweren ter beschikking te krijgen voor
de burgerwacht, die in kritieke dagen onder leiding van de politie dienst zou doen. Gezien
de argumentatie voor de bewapening van zowel politie als burgerwacht was het niet
verwonderlijk, dat juist deze wapens in Helmond voor de nodige commotie zouden zorgen
tijdens de meidagen 1940.62

- Ook elders onvoldoende wapens

Ook in Eindhoven bleek de burgerwacht over onvoldoende wapens te beschikken.
Aangezien zich ongeveer honderdvijftig nieuwe leden voor de mobiele colonne hadden
laten inschrijven, "welke al voor het grootste gedeelte zijn afgericht" verzocht de
commandant van de burgerwacht "mede wegens de bijzondere toestand" te kunnen be-
schikken over tweehonderdvijftig geweren, twintig revolvers en twintig sabels, alsmede
over twintigduizend scherpe geweerpatronen en duizend revolverpatronen. Hij voegde er
nog aan toe, dat het in verband met de paraatheid onzer leden en de schietopleiding der
nieuwe leden, welke door de bijzondere omstandigheden nog nimmer met scherp hebben
geschoten, zeer gewenst   is,   dat de wapenen ten spoedigste werden verstrekt.    "Dit",   zo
besloot hij zijn verzoek, "zal onze burgerwacht zeer ten goede komen, daar een gewapend
lid der E.B. ten allen tijde behoort gewapend te zijn, vooral bij eventueele mobilisatie der
E.B.".63

Door Vught werden dertig geweren ten behoeve van de burgerwacht gevraagd.6'
Voor 's-Hertogenbosch zou een aantal van honderd geweren voldoende zijn ter bewape-
ning van een kerngroep, die eventueel de eerste stoot zou moeten opvangen. De voor 's-
Hertogenbosch beschikbaar gestelde geweren zouden  bij de politie in bewaring worden
gegeven.65 Begin mei 1940 werden volgens de inspectie der Burgerwachten aan zevenen-
twintig gemeenten in de provincie Noord-Brabant zeshonderdtwaalf geweren verstrekt.
Daarmede werd maar ten dele aan de gedane verzoeken voldaan, aangezien in de tegen-
woordige omstandigheden door het departement van defensie slechts een klein gedeelte
van   de in augustus    1939   door de burgerwachten buiten de vesting Holland ingeleverde
wapenen, weer ter beschikking kon worden gesteld.66

60 GAHm, brief burgemeester d.d. 18 april 1940 aan minister van binnenlandse zaken, inv.nr. 274 qq
61.

61  GAHm, t.a.P·, brief commissaris van politie d.d. 18 april 1940 aan burgemeester, inv.nr. 274 qq 61.
62

:N 1:,
brief van burgemeester d.d. 18 april 1940 aan minister van binnenlandse zaken, inv.nr. 274

63 RANB archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief commandant Eindhovense Burgerwacht
d.d. 1U april 1940 aan commissaris der koningin, inv.nr. 462.

64   RANB, t.a.p·, brief burgemeester  d.d. 19 april   1940 aan commissaris der koningin,  inv.nr.  462.

65   RANB, t.a.p., brief burgemeester  d.d. 22 april  1940 aan commissaris der koningin,  inv.nr.  462.

66   RANB, t.a.p., brief van inspecteur der Burgerwachten   d.d.    1   mei    1940 aan commissaris   der
koningin, inv.nr. 462.
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$ 6.  Toestand wordt ernstiger

Gaandeweg werd het duidelijker dat de overheid met 'het ergste' rekening ging houden.
Eind  maart 1940 maakte de minister van binnenlandse zaken  (voor het eersO melding  van
de  mogelijkheid  van de "afvoer van burgerbevolking".   In een dergelijk geval   was   het
volgens de militaire autoriteiten noodzakelijk, dat het politiepersoneel, althans voor het
merendeel, in de afvoergemeenten achterbleef. De minister vond het voorts gewenst maat-
regelen voor te bereiden, welke uit politioneel oogpunt nodig zijn ingeval van een onder-
brenging van geevacueerde bevolking op grote schaal. Hij dacht hierbij    in het bijzonder
aan de vorming van een hulp- of reservepolitie. 67

De commissaris der koningin in de provincie Groningen achtte heel andere maatre-
gelen noodzakelijk. Hij drong "in spannende dagen, tijdens dreiging van vreemd gevaar"
aan op de vorming van een afdoend machtsmiddel tegen modern georganiseerd en modern
gewapend revolutionair gevaar. Hij dacht daarbij met name aan de inzet van de rijkspoli-
tie.68

Hoe somber de Groningse commissaris der koningin de situatie inzag moge blijken
uit het slot van zijn brief: "Goede zorg voor de landsveiligheid is thans het belangrijkste
van alles.  Zij  is bij de plattelandsgemeenten in mijne provincie  niet  gewaarborgd".69
Er is weinig reden om te veronderstellen dat de situatie in de provincie Noord-Brabant
gunstiger was. De mogelijkheden om op korte termijn nog ingrijpende maatregelen te
nemen met betrekking    tot de politie ontbraken evenwel. Vandaar   dat   men niet verder
kwam dan de vorming van een reserve- of hulppolitie en de inschakeling van de burger-
wachten. De bewapening van zowel de politie als de burgerwacht werd in enige gemeen-
ten als onvoldoende ervaren. Met name in Helmond werd om meer karabijnen voor de
politie gevraagd.

67 RANB, t.a.p., brief van minister van binnenlandse zaken  d.d. 30 maart   1940 aan commissaris   der
koningin, inv.nr. 462.

68 RANB brief commissaris der koningin provincie Groningen d.d. 29 maart 1940 aan minister van
binneniandse zaken, inv.nr. 462.

69 Idern.
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Hoofdstuk II Mei-dagen 1940

Na de bezetting van Noorwegen en Denemarken op 9 april 1940 nam de spanning in ons
land nog verder toe, maar kort daarna werden de voorzorgsmaatregelen weer versoepeld
en  werd er zelfs weer beperkt verlof  aan de militairen verleend.   Het was echter de stilte
voor de storm, die weldra zou losbreken.

$  1.     Situatie  bij   de  politie

In Helmond was er bestuurlijk sprake van een echte crisissfeer, waarin de (onvoldoende)
bewapening van politie en burgerwacht de gemoederen van de burgemeester en de com-
missaris van politie danig bezig hield. Op uitvoerend niveau was daar evenwel weinig of
niets van te merken.

In het rapportenboek van de gemeentepolitie Helmond komen in de maand april en
begin mei vrijwel geen mutaties voor, die zouden kunnen wijzen op een naderende
oorlog. Een uitzondering hierop vormde de 'present-meldingen' van de dames, die de
'radioluisterpost' bezetten en de heren, die als 'torenwacht' fungeerden. De eerste mutatie
van die aard dateert van 9 april 1940.70

Enkele weken later werd door de burgemeester medegedeeld dat de uitkijk- en
luisterpost opgeheven konden worden. Desondanks meldden  zich 's avonds  om  20.15  uur
toch een tweetal heren voor de torenwacht, die zeiden weliswaar opgebeld te zijn door de
'chef',  maar dit verkeerd begrepen hadden.  Na "de verrekijker ten burele gedeponeerd  te
hebben" waren zij huiswaarts gekeerd.n

Vlak voor het uitbreken van de vijandelijkheden was de torenwacht echter weer
ingevoerd en ook de radioluisterpost weer bezet. 72

In tegenstelling tot Helmond maakte men zich -voor zover valt na te gaan- in
Bergen op Zoom niet druk om de bewapening van politie en burgerwacht. Ook bij de
practische dienstuitoefening speelde een naderende oorlog nauwelijks   een   rol.   In  het   rap-
portenboek van de Bergse gemeentepolitie uit de tweede helft van april en begin mei is er
nauwelijks iets te merken van nadere 'troebele dagen' of van 'dagen van uitzonderlijk ge-
vaar'.   Er was sinds de nacht  van  8  op 9 januari 1940 weliswaar sprake  van een controle
rond middernacht -in het rapportenboek steeds vermeld om 12 1/4 uur- van "Stadhuis en
distributiebureau",   maar  dit wees gezien de stereotiepe formulering "Alles   in orde bevon-
den" niet bepaald op dreigend onheil.73

De grootste aandacht kreeg vanaf 10 april 1940 de controle op het afgekondigde
tapverbod, waarvoor tal van processen-verbaal werden opgemaakt. Helemaal duidelijk
was dit verbod kennelijk niet, gezien het verzoek van een cafthouder uit de Potterstraat,
die iets gehoord had, dat er gecontroleerd werd op tapverbod, doch dat hij daarover niets
ontvangen had en hem evenmin iets was aangezegd. Vandaar dat hij daarvan een officieel
bewijs wilde hebben. Aangezien dit kennelijk niet voorhanden was, werd hem mondeling
medegedeeld dat het "tot nader order verboden was stiekem drank en zwak alcoholhou-

70 GAHm, archief gemeentepolitie Helmond 1892 - 1949, dagrapport van 9 april 1940, inv.nr. 24.
  GAHm, t.a.p.,  dagrapport  van 23 april 1940, inv.nr.  24.

72   GAHm, t.a.p., nachtrapport  van  7  op  8  mei  1940 en dagrapport  van  8  mei 1940, inv.nr.  24.
73 GABOZ, archief gemeentepolitie, rapportenboek november  1939 - augustus 1940, inv.nr.  31.
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dende drank te verkoopen". 74

De kermis ging echter gewoon door gezien de mutatie in het nachtrapport van 14
april  1940 en volgende nachten: "Lunapark gesloten alsook circus van Bever". 75

- Angst voor 'Vijfde colonne'

In Bergen op Zoom was er half april 1940 voor het eerst sprake van een bericht dat zou
kunnen wijzen   op een 'bijzondere situatie'.    Door de marechaussee aldaar   was   een
mededeling ontvangen dat een "Duits sprekend persoon, die in het bezit was van circa
3700 golden in bankpapier, per fiets naar een als verdacht bekend staand persoon in
Woensdrecht was gereden". In verband hiermede werd verzocht uit te zien naar een circa
30 jaar oud persoon met donker haar en een middelmatig postuur, die bij aantreffen
gecontroleerd zou moeten worden (papieren nazien  enz). 76

Dit zou er op kunnen wijzen dat na de inval in Noorwegen in ons land de angst
voor een 'Vijfde colonne' aanzienlijk was toegenomen. Half april 1940  was er voor het
eerst sprake van een opsporingsverzoek, dat verband hield met de staat van beleg. Door
de militaire politie te 's-Hertogenbosch werd namelijk de aanhouding verzocht van de
bestuurder van een rode luxe auto letter K nummer onbekend, waarin gezeten waren een
heer en een dame met witte motorkap op, die verdacht werden van het maken van foto's
van militaire werken te Den Bosch. In verband hiermede werd een post geplaatst op de
Wouwscheweg bij de Ketel.77

In de  Mei-dagen van 1940 nam het aantal mutaties verband houdende met een
toenemende oorlogsdreiging evenwel duidelijk toe. Er was enige malen sprake van het
maken van foto's van militaire werken in Zaltbommel in verband waarmede de controle
van een tweetal auto's werd verzocht. In beide gevallen was het kenteken afgegeven aan
bewoners van het eiland Tholen, waarvan er een lid zou zijn van de NSB.78

In de nacht van 5 op 6 mei 1940 werd kennisgegeven door de politie te Roosendaal,
dat BEn van de auto's aldaar was aangehouden en in de auto een fototoestel was aangetrof-

79fun, dat inbeslag was genomen.
Voorts   werd er melding gemaakt  van een 'incident', waarbij een ijsventer staande

aan de Zoomweg twee militairen had bedreigd. De ijscoman had gezegd, dat zodra hier te
lande een Engelsman aan land kwam, hij de hele zaak zou verraden. Ter plaatse werd een
onderzoek ingesteld, doch de ijswagen was verdwenen. De identiteit van de ijscoman was
kennelijk wel bekend, aangezien melding werd gemaakt   van "alom bekend", hetgeen
inhield, dat de ijscoman bij de politie bepaald niet bekend stond als een mogelijke
spion.80

$ 2.  Non-combattant

Men kan zich afvragen waarom in Helmond en enkele andere gemeenten zoveel aandacht
is besteed aan de bewapening van de politie met karabijnen. Afgezien nog van het feit dat

74 GABOZ, t.a.p., nachtrapport van 10 april 1940 mutatie 11.10 uur, inv.nr. 31.
75 GABOZ, archief gemeentepolitie, nachtrapport  van 14 april 1940, inv.nr.  3 1.

76 Idem.

77 GABOZ, t.a.p., dagrapport van 17 april 1940 (mutatie 5 1/2 uur), inv.nr. 31.
78 GABOZ, t.a.p., dagrapport van 5 mei 1940 mutaties 9 1/2 uur en 10 uur, inv.nr. 31.
79 GABoZ, t.a.P·, nachtrapport van 5 op 6 mei 1940, inv.nr. 31.
80 GABOZ, t.a.p·, nachtrapport van 4 mei 1940, inv.nr. 31.
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de politie nauwelijks bedreven was in het hanteren van dit wapen, is de politie tijdens een
oorlog volgens de conventie van Gentve 'non-combattant'. 81

Volgens de conventie van Den Haag betreffende de rechten en plichten van neutrale
instellingen en personen wordt de politie terzake de uitvoering van de politietaak
aangemerkt   als

" neutral person".    De    in het kader daarvan verrichte activiteiten worden
niet beschouwd als gedaan ten behoeve van een van de strijdende partijen, hetgeen uiter-
aard een strikte neutraliteit vereist en geen mogelijkheid openlaat voor wapengebruik
tegen een eventuele vijandelijke mogendheid.82

In Eindhoven had de commissaris van politie G.F. Brinkman dan ook opdracht
gegeven zich in geen enkel opzicht met de wapenen te verzetten tegen een eventuele
militaire bezetting van een vreemde oorlogvoerende mogendheid.83

In Helmond daarentegen werden aan het personeel extra patronen uitgereikt voor de
dienstrevolvers en werd op 11 mei 1940 zelfs overgegaan tot het uitreiken van gewe-
ren. 84

In Roosendaal is men zelfs nog verder gegaan door "vier koppels van twee man
uitgerust  met een geweer  naar de invalswegen te sturen  om de vijand tegen te houden".85
Overigens werden de posten "na een dag opgeheven omdat men vermoedelijk had inge-
zien dat dit weinig zinvol was". 86

$ 3.  Mei-dagen

Op   10  mei   1940  om  3.55  uur  was  het door Hitler bepaaide tijdstip 'X-Zeit'  voor de inval
in Nederland aangebroken. Op dat moment moest de hoofdmacht van de Duitse divisies
de grens beginnen te overschrijden en moesten in het westen des lands een aantal doelen
worden gebombardeerd.87 Reeds eerder was er door de 'Centrale Luchtwachtdienst' mel-
ding gemaakt van het overvliegen van "verschillende colonnes vliegtuigen van onbekende
nationaliteit". 88

Door het lawaai van de overvliegende vliegtuigen en op sommige plaatsen ook door
uitgevoerde bombardementen, zoals op het vliegveld Gilze-Rijen, werd het duidelijk dat
Nederland in oorlog was. 89

In Roosendaal werd het personeel om vijf uur 's morgens door middel van de zgn.
'brandschel' gealarmeerd om naar het bureau te komen. "We waren met stomheid
geslagen en met tranen in de ogen moesten wij onze dienst gaan doen" aldus de Roosen-
daalse politieman Van Gurp.90

Op diezelfde dag werden de eerder met de bewaking van objecten belaste leden van
de vrijwillige Roosendaalse burgerwacht door de burgemeester van Roosendaal en Nispen

81  Van Herk, diender of soldaat (II), in Tijdschrift voor  de  Politie, nr. 6 (1991), 265.
   Convention (V) respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on

L nd,  vastgesteld in s-Gravenhage, 18 october  1907.
83 GAHm, archief kabinet burgemeester, rapport J.J.H. Brinkman d.d. 21 juni 1940, inv.nr. 274 qq 61

dossier 9.
84 Idem.

85  Interview te Roosendaal op 5 februari  1997 met P.Th. van Gurp.
86 Idem·

n    De  long,  Het   Koninkrijk  der  Nedertanden  in  de  Tweede  Weretdoorlog,  Deel  3,3.

88   De  Beer,  Zo  maar  een  stad,   15.
89   De  Jong,  a. w.,  5.

90 Van Dongen en Hendriks, Wai goed dat er politie is, 87.
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benoemd tot tijdelijk buitengewoon agent van politie 2e klasse, zulks "onder de bestaande
of nader  vast te stellen instructie  voor de gemeentepolitie".91

In 's-Hertogenbosch werden in de nacht van 9 op 10 mei 1940 door de politie tussen
vier uur en halfvijf ongeveer vijftig vliegtuigen boven de stad gesignaleerd, waarop door
het afweergeschut voortdurend werd geschoten.92

Het politiekorps van 's-Hertogenbosch had niet de beschikking over een alarmsys-
teem zodat personeel dat in afwijking van het dienstrooster in dienst moest komen door
collega's werd gewaarschuwd. Uit het betreffende nachtrapport blijkt niet dat er extra
personeel in dienst is geroepen.v

In Breda was dit wel het geval. Door hen moesten namelijk Duitse staatsburgers en
een aantal NSB-ers van hun bed worden gelicht. De politie had zijn handen vol aan het
van de straat verwijderen van nieuwsgierige Bredanaars tijdens het luchtalarm, hetgeen

94echter  van geen kanten gelukte".
Al snel kreeg de Bredase politie te maken  met de eerste oorlogsslachtoffers.   Na   het

bombardement op 11 mei 1940 werd het hoofdbureau aan de Veemarktstraat overstelpt
met  verzoeken om "steun, goede  raad en onderdak". De bestaande dienstroosters werden
van tafel geveegd en vervangen door werkdagen van meer dan twaalf uur.95

Voor 66nmansposten, zoals in Waalre, lag de situatie volkomen anders. De daar
dienstdoende veldwachter was 's nachts wakker geworden door overvliegende vliegtuigen
en was naar buiten gegaan om te kijken. Nadat hij gezien had dat er vanuit de vliegtuigen
"lichtkogels werden afgeschoten",    was   hij naar binnen gegaan   en   had   hij de radio
aangezet, waarna hij hoorde, dat het oorlog was. Voor hem veranderde wat zijn dienstuit-
oefening betreft eigenlijk niets.    Hij had niets   van de burgemeester gehoord,   was   niet   op
het stadhuis moeten komen en had op zaterdag en zondag gewoon zijn dienst gedaan.96

In Bergen op Zoom kon behoudens het aan het bureau brengen van een van desertie
verdachte sergeant door een luitenant van de Autosectie te Bergen op Zoom, die met
goedvinden van de commissaris van politie werd ingesloten en op 10 mei weer door de
militairen werd afgehaald, nergens uit worden afgeleid, dat ons land werkelijk in oorlog
verkeerde. 97

Dat wil overigens niet zeggen dat de politie aldaar geen activiteiten aan de dag heeft
gelegd. Zo blijkt de commissaris van politie door gezoem van Duitse vliegtuigen om 4
uur gewekt te zijn en na het luisteren naar de radio direct naar het bureau te zijn gegaan.

Van hieruit zijn door hem onmiddellijk de in Bergen op Zoom wonende Duitsers in
kennis gesteld,  dat  zij  op  zijn  last "tot nader order  in huis moesten blijven". Bovendien
kregen degenen, die in het bezit waren van vuurwapenen opdracht deze onmiddellijk in te
leveren. Van de burgemeester heeft de commissaris van politie opdracht gekregen om een
evacuatie voor te bereiden, waarbij de politiefunctionarissen op zouden treden als 'lei-
ders'.   Door de commissaris  is het personeel toen bijeengeroepen  en  is hen medegedeeld
"naar huis te gaan, zich om te kleden en met hun gezin bijeen te komen achter het
stadhuis".   Toen  aan de opdracht   van de commissaris van politie was voldaan  en  deze   het

91 GARN, archief gemeentebestuur   1936  - 1975, besluit burgemeester van Roosendaal en Nispen  d.d.
10 mei 1940, inv.nr. 2392.

92 SAsH, archief aanvulling politie, nachtrapport van 9 op 10 mei 1940, nr. 130, inv.nr. 9.
93 Idem.

94   Buurmans,  De  laatste  100 jaar  van  de  gemeentepolitie  Breda,  141.

95 Idem.

96   Interview te Veldhoven   op 13 februari    1997    met    G.L.A. Pril destijds gemeenteveldwachter   te
Waalre.

97 GABOZ, archief gemeentepolitie, nachtrapport  9  op   10  mei 1940, inv.nr.  31.

18



politiekorps ter beschikking stelde van de burgemeester, was er een andere mening
gevormd en ging de evacuatie gelukkig niet door. Maar er ging wel het praatje dat "de
politie had willen vluchten"  en  in een plaatselijke krant verscheen  er "een smerig stukje",
waarin  men zich afvroeg   " waar de agenten de brutaliteit vandaan haalden overurengeld   te
vragen, terwijl zij toch in de moeilijke uren van de eerste oorlogsdagen hadden willen
weglopen". Hierdoor was het imago van de politie al direct aan het begin van de bezetting
behoorlijk beschadigd.98

Ook in de politiedagrapporten in Helmond komen geen mutaties voor die wijzen op
een ingetreden oorlogstoestand. Opmerkelijk  is  het  dat het namiddagrapport  van  11  mei,
het  nachtrapport  van  11  op  12  mei, het voormiddagrapport  van  12  mei  en het namiddag-
rapport van 12 mei '40 in zijn geheel ontbreken. Dit zal overigens wel verband houden
met de turbulente omstandigheden op  11  mei 1940, waarover hierna meer.

- Internering Rijksduitsers

Een  van de voornaamste activiteiten  van de Eindhovense politie  op   10  en   11   mei   '40  is
geweest de internering van "mannelijke Duitsers". Allereerst waren dat  "voor de publieke
rust gevaarlijk" geachte Duitsers, die reeds in de nacht van 10 mei '40 in opdracht van de
procureur-generaal, fgd. directeur van politie te 's-Hertogenbosch werden aangehouden.
Dat betrof vijf Duitsers, die via Breda naar Ellewoutsdijk werden overgebracht. De
andere groep Duitsers bestaande uit 266 personen betrof "mannelijke vreemdelingen van
de Duitse nationaliteit boven  de   16  jaar". Alle overige "vreemdelingen  van de Duitse
nationaliteit moet bevolen worden in hun huizen te blijven op straffe van levensge-
vaar".e

Gezien de omvang van de groep werd deze operatie gefaseerd uitgevoerd. De eerste
twee groepen werden in de loop van 10 mei '40 aangehouden en op transport gesteld en
de derde groep  in de nacht  van  10  op  11  mei  '40. De eerste groep werd volgens opdracht
per autobus vervoerd naar Beesd. De tweede en derde groep eveneens doch daar
aangekomen gaf de militaire commandant opdracht hen over te brengen naar Wijk bij
Duurstede, hetgeen  ook is gebeurd.100

Ook in Helmond was de politie op 10 mei '40 reeds om 7.00 uur begonnen met het
ophalen van Rijksduitsers, die naar het politiebureau werden overgebracht. Vandaar
werden zij op transport gesteld naar Eindhoven, van waaruit in colonne naar Breda werd
gegaan. Hier zouden de Duitsers overgenomen moeten worden door de rijksveldwacht. Er
waren totaal geen voorzieningen getroffen voor de geinterneerden, zodat de begeleidende
Helmondse politiefunctionarissen besloten om in de bus met de pet rond te gaan om
brood, kaas en boter te kopen. Dit werd door de aangehouden Duitsers erg op prijs
gesteld en daarvan heeft een van de politieagenten later profijt gehad, toen hij was gear-
resteerd, omdat hij de Duitsers had beledigd. Dat is toen met een sisser afgelopen, omdat
Rijksduitsers, bij wie de 'Feldgendarmerie' had geinformeerd, naar hun goede behande-
ling door hem tijdens de Mei-dagen hadden verwezen. 101

De snel groeiende angst voor de 'Vijfde colonne' leidde er toe dat men de opgestel-
de arrestatielijsten uit het oog verloor en alle NSB-ers en alle Duitsers als verdacht gol-

98 GABoZ, kabinetsarchief, dossier commissaris van politie.
99 SRE, archief secretarie gemeente Eindhoven 1934 - 1969, brief van commandant IIIe Legerkorps aan

burgemeester van Eindhoven d.d. 10 mei 1940, inv.nr. B 02515.

'00  SRE, t. a.p., dossier Maatregelen tegen Rijksduitsers, inv.nr. B 02515.
lot Interview te Helmond op 9 september 1996 met J.J.A. van Heeswijk.
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den. Meestal verliepen de arrestaties vrij rustig, maar "soms was ook het politiepersoneel
dat de betrokkenen ophaalde, op die eerste oorlogsochtend al nerveus en geneigd tot
excessief optreden". 102

In Tilburg werden aan de hand van zogenaamde 'zwarte lusten' door militaire
politietroepen NSB-ers en personen van Duitse afkomst uit hun woningen gehaald voor
overbrenging naar interneringscentra. 103

De gearresteerden werden ondergebracht in de Willem II-kazerne, waar, aldus een
NSB-er, de behandeling op de 10de mei al 'honds' was: "Gelegenheid tot luchten werd
niet gegeven..... Voor slaapgelegenheid  werd niet gezorgd" :04

- Verloop krijgsverrichtingen

In Bergen op Zoom en Tilburg heeft de komst van Franse troepen nog even voor enig
optimisme gezorgd. In Breda lag dat anders want daar gaf de "Commandant der Fransche
divisie,  die  per  auto was gekomen, bevel tot evacueering  van de Bredasche bevolking",
aldus de burgemeester van Breda. Aanvankelijk zou de evacuatie plaatsvinden op
maandag 13 mei in de vroege ochtend, maar op 12 mei gaf deze commandant echter
bevel met het oog op het snel voorwaarts rukken der Duitsche troepen, de stad onmiddel-
lijk te ontruimen. 105

Opmerkelijk was dat de opdracht tot evacuatie ook gold voor de Bredase politie-
functionarissen, die daarbij geen bijzondere taak kreeg te vervullen. Dat was wel het
geval voor de politiefunctionarissen uit Ginneken, die de evacudes uit die gemeente
moesten bijstaan en daartoe herkenbaar waren aan een band met het opschrift 'poli-
tie' . 106

Ondanks het feit dat de Duitsers al in aantocht waren, ging de evacuatie door en
bevonden zich op 13 mei '40 vijfentwintigduizend geevacueerden in Hoogstraten (Belgie)
en twintigduizend in de buurt van Zundert, die de volgende dag na de val van Breda zijn
teruggekeerd. 107

Ook in Tilburg heeft het optimisme over de komst van gemotoriseerde Franse
troepen,   die   in de vroege ochtend   van   de    1 le   mei met gevechtswagens in oostelijke
richting door de stad trokken, niet lang geduurd. Want in de middaguren kwamen de
Nederlandse en Franse troepen uit oostelijke richting de stad binnen om zich in westelijke
richting terug te trekken. 108

Het opblazen van verkeersbruggen en van de spoorbrug had niet ten doel de stad te
verdedigen, maar om de Duitse opmars te vertragen en zo de Nederlandse troepen de
kans te geven zich te hergroeperen. De Franse commandant gaf opdracht de woonwijken
in de onmiddellijke nabijheid van de spoorbrug te laten ontruimen, waarna de bevolking
door de politie werd gewaarschuwd hun woningen te verlaten. 109

De volgende dag richtte de burgemeester van Tilburg zich middels de radiocentrale

102

De Jong, a. w., deel 3, 117.
to]

Jansen,   Tilburg  1940 -  1945,  17.
104

De Jong, a. w., deel 3, 118.
los GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, verklaring van de burgemeester van Breda

gedateerd 22 Jum 1940, mv.nr. 848c.
106 Interview te Breda op 19 november  1997 met A.C.Schoenmakers.
107

De Jong, a.w., 205 en 206.
108

Verslag  van  de   gemeente  Tilburg  over  1940,   15.
109 De Beer, Zo maar een stad, 31.
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tot de inwoners van Tilburg met de mededeling, dat het te voorzien was, dat Tilburg door
vreemde troepen zal worden bezet en het verzoek deze troepen niets in de weg te leggen.
Voorts wees hij er op, dat het ten strengste verboden was op enigerlei wijze de bezetter
tegenstand te bieden. 110

Aangezien de Peel-Raamstelling reeds in de nacht van 10 op 11 mei '40 werd door-
broken  lag  de  weg  voor de Duitsers richting Helmond  al  vrij   snel  open.   Op   11   mei   '40
vroeg in de middag bereikten de eerste Duitsers de stad en werden er omstreeks twee uur
drie Duitsers in de Molenstraat door een Nederlandse sergeant met een revolver in be-
dwang gehouden.

111

Wat zich na deze telefonische melding van dit feit heeft afgespeeld zal -zoals hierna
blijkt- de gemoederen in Helmond nog geruime tijd bezighouden.

Op 12 mei 1940 laat de 'Ortskommandant' in Helmond al van zich horen door tot
nader order een verbod aan vergunninghouders af te kondigen om in "hunne localiteiten
of aanhoorigheden sterken drank te verkoopen, te verstrekken of te gebruiken". 112

Ook in 's-Hertogenbosch bereikten de Duitsers  op   11  mei 1940 reeds  de  rand  van
de stad. Op dat moment bevonden zich nog Nederlandse militairen in het Jozefhuis. Een
daar op wacht staande militair opende het vuur op de Duitsers, die dachten dat het
gebouw een kazerne was en het vuren beantwoorden. De Nederlandse militairen dienden
op hun beurt "met mitrailleurs en geweren van repliek". De weesjongens   en   oude
mannen, die in het huis verbleven, evenals de broeders en de buurtbewoners zochten
dekking  in de kelders  van het gebouw, dat tijdens het hevige vuurgevecht in brand raakte.
's Nachts om half drie trokken de Duitsers zich onverwachts terug, waarop de bewoners
opgelucht adem haalden.113

De volgende dag verlieten de Nederlandse miltairen in de vroege ochtend van de
Eerste Pinksterdag de stad. Om ongeveer elf uur reden de eerste Duitse motorordonnan-
sen door de stad en 's middags was Den Bosch in feite al bezet. Pas de volgende ochtend
-13 mei '40- was dit formeel het geval, toen dit door een Duitse officier, vergezeld van
vijf zwaar bewapende soldaten, aan de burgemeester werd medegedeeld.114

$ 4.  Bijzondere situatie in Helmond

Ondanks  het  feit  dat het dagrapport  van   11   mei 1940 ontbreekt,   is  er het nodige bekend
geworden over het paniekerige optreden van de politie op de dag van de bezetting en de
nog tumultueuzere reactie van de Duitsers hierop.

De uitgebreide verslaglegging over hetgeen  zich  op  11  mei 1940 heeft afgespeeld,   is
het gevolg van het feit, dat begin juni 1940 de officier van justitie te Roermond aan de
burgemeester van Helmond heeft gevraagd hem de juiste toedracht van het gebeurde op
11  mei  1940  mede te delen. 115

Hij schreef in die brief voorts nog van de gemeentepolitie te Helmond vernomen te
hebben, dat zij bij het invallen der Duitsers ternauwernood aan fusillering waren

110 GAT,  Verslag  van de  gemeente  Tilburg  over  1940,  16.

m     GAHm, archief kabinet burgemeester brief van burgemeester d.d. 21 juni 1940 aan officier van
justitie te Roermond, inv.nr.  274  qq 61.

1 n GAHm archief gemeentesecretarie betreffende de oorlogsperiode   1941   - 1945, Verbod   d.d.    12
mei   1940 onderteKend  door 'Der Ortskommandant', inv.nr.  qq.   115.

113 Van der Heijden, Drie generaties Bosschenaren en de oorlog in Van der Heijden (red.) Als de dag
van gisteren, 156.

114
Idem,  157.

115 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief van officier van justitie te Roermond  d.d.  8 juni   1940

aan burgemeester van Helmond, inv.nr. 274 qq 61.
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ontkomen en dat zulks te danken was aan de tussenkomst van de burgemeester, nadat "zij
reeds tegen den muur waren geplaatst". 116

- Anonieme brief

Bedoelde officier van justitie wilde van de burgemeester zijn lezing over het gebeurde
horen mede in verband met een anonieme brief, die hij op 5 juni 1940 had ontvangen.
Hierin was sprake van een verslag van de commissaris van politie over zijn optreden op
11 mei j.1. dat niets dan leugens inhield om zijn optreden goed te praten en het verzwij-
gen van diens stommiteiten, welke bijna tot de dood van het hele politiekorps hadden ge-
leid.117

- Uitgebreide verslaglegging

Het verzoek van de officier van justitie te Roermond is voor de burgemeester aanleiding
geweest om op 19 juni 1940 het personeel van de gemeentepolitie Helmond op te dragen
om   rapport   uit te brengen   over hun ervaringen   op    11   mei   1940   bij de inval   van   de
Duitsers.   Aan  de   hand   van deze verslagen   en  de  door hem gevoerde gesprekken   met  een
groot deel van de leden van het Helmondse politiekorps heeft de burgemeester de
volgende lezing van het gebeurde aan de officier van justitie te Roermond gegeven.

's Middag omstreeks twee uur werd telefonisch aan het politiebureau kennis
gegeven, dat in de Molenstraat een drietal Duitse soldaten was gezien. De commissaris
gaf dadelijk opdracht dat enkele politiemannen zich daarheen zouden begeven, met de
bedoeling die soldaten te arresteren.

Een hoofdagent begaf zich daarop, gevolgd door twee agenten per rijwiel naar die
straat, waar zij ter hoogte van de Wolfstraat, de gesignaleerde drie Duitse militairen aan-
troffen, die door een Nederlandse sergeant met een revolver in bedwang werden gehou-
den. Het is niet kunnen worden vastgesteld of bij de aankomst der agenten de geweren op
de grond lagen. Het is mogelijk, maar het is ook mogelijk dat ze aan de agenten zijn
overgegeven. Wel staat vast, dat de politiemannen de geweren hebben ontladen, waaraan
de Duitse soldaten mee hebben gewerkt, althans er aanwijzingen voor hebben gegeven.
Twee van die geweren werden door een agent, het derde door de hoofdagent op de
schouder genomen. De andere agent nam een handgranaat, eveneens van de aangehouden
Duitsers afkomstig, over. Deze drie Duitse soldaten zijn daarop door de Nederlandse
sergeant en de drie politiemannen tezamen naar het politiebureau gebracht, hetgeen
zonder enig verzet geschiedde. Zij werden binnen geleid   in de hoofdagentenwacht.    De
geweren en de handgranaat werden eveneens meegenomen naar het politiebureau.

118

Vlak daarop kwamen burgers zeggen, dat nog meerdere Duitsers in aantocht waren.
Men riep daarbij in het politiebureau om geweren. De gebeurtenissen speelden zich zeer
snel af en er heerste grote consternatie. De commissaris van politie riep tegelijkertijd
"geweren", althans woorden van deze strekking. Hiermede werden bedoeld de geweren
van de burgerwacht, die zich in een der bovenlokalen van het politiebureau bevonden.
Enkele agenten en ook burgers voldeden aanvankelijk aan de opdracht van de commissa-
ris, doch reeds snel zag men in, dat tegenstand nutteloos was en sommige agenten wel-
licht ook dat gewapend verzet door de politie en de burgers ongeoorloofd was. De

116 Idem.
117 Idem.
118 GAHm, archief kabinet burgemeester brief van burgemeester d.d. 21 juni 1940 aan officier van

justitie te Roermond, inv.nr.  274  qq  61.
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geweren, die reeds genomen waren, werden dan ook weer terstond in de wapenkamer
teruggebracht. Dit geschiedde echter niet zo snel of enkele personen waren reeds, met een
geweer gewapend, de trap afgelopen. Een agent verklaarde er zelfs mede buiten te zijn
geweest.

119

- Komst Duitse soldaten

Intussen waren andere Duitse soldaten voor het politiebureau verschenen. Onmiddellijk
nadat door de commissaris van politie en door burgers om geweren was geroepen, liepen
de zich in het bureau bevindende Duitse militairen naar buiten. Een van hen ging op een
verhoging staan en riep, dat zij waren beschoten, althans iets in die geest.

De Duitsers, die inmiddels vrij talrijk aanwezig waren, waren op die uitroep naar
binnen gestormd, waar zij de commissaris en het personeel dat zij in het bureau ontmoet-
ten, dwongen met de handen omhoog naar buiten te gaan en zich in deze houding te

plaatsen voor het politiebureau met het gezicht naar de muur gekeerd. Allen werden

gefouilleerd en voorzover zij nog wapens droegen, ontwapend.
Niemand heeft gehoord, dat door Duitsers gezegd zou zijn, dat het personeel

doodgeschoten zou worden, doch meerderen dachten wel, dat dit het geval zou zijn.
Nadat het personeel daar enige tijd gestaan had -men spreekt van tien minuten tot

een kwartier- werden allen verzameld op het middenplein van de Zuid-Koninginnewal
voor het politiebureau. Daar werd verder het een en ander besproken en de commissaris

van politie, die zich blijkbaar niet eerder als zodanig had bekend gemaakt, aan de
bevelvoerende officier aangewezen. Toen werd ook de burgemeester ontboden, die ver-
volgens ter plaatse kwam.

Voor het overige hadden de zaken zich toegedragen als in het rapport van de
commissaris van politie van 28 mei 1940 was weergegeven. Dit rapport was -aldus de

burgemeester- ofschoon beknopt, wel juist gebleken. Alleen de feiten rond de eigenlijke
inval in het politiebureau waren onvolledig vermeld. Dit manco werd door het door de
burgemeester gegeven relaas aangevuld. 120

- Voorkoming fusillering

Verder merkte de burgemeester op, dat het gedane verhaal, als zou het aan zijn tussen-

komst te danken zijn geweest dat het politiepersoneel aan fusilleering is ontkomen, onjuist
was. Het personeel stond namelijk niet meer tegen de muur, toen de burgemeester bij het

politiebureau aankwam. De commissaris bevond zich op dat moment met zijn personeel
midden op de Zuid-Koninginnewal voor het politiebureau. Aan de burgemeester werd
toen een gewonde Duitse soldaat getoond. Bij die gelegenheid werd hem door de
bevelvoerende officier medegedeeld, dat "indien nogmaals door burgers zou worden

gevuurd,  hij zou worden doodgeschoten". Volgens de burgemeester werd hiermede  niet

erkend, dat reeds eerder door burgers geschoten was, doch de Duitse autoriteiten gingen
daar  blijkbaar  wel van Uit. 121

Aldus het relaas van de burgemeester over de gebeurtenissen op de elfde mei 1940
met betrekking tot het optreden van de politie.

Wat in de eerste plaats hierin opvalt, is dat de burgemeester van mening was, dat in

"9 Idem.
120 Idem.

m Idem.
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de rapportage door de commissaris van politie de feiten rond de eigenlijke inval in het
politiebureau onvolledig vermeld waren.

- Rapportage commissaris van politie

Dat is volkomen juist, aangezien in de rapportage van de commissaris van politie aan de
officier van justitie te Roermond de indruk werd gevestigd, dat hij bij het gehele gebeuren
van de arrestatie van de drie Duitsers nauwelijks of in het geheel niet betrokken was. Hij
schreef immers, dat hij zich in de namiddag van zaterdag, 11 mei 1940, omstreeks half
drie in het politiebureau bevond, waar even tevoren drie in uniform geklede Duitse
militairen waren gebracht door een sergeant van het Nederlandse leger. Deze Duitse
militairen, die onder meer gewapend waren met geweren, hadden deze wapens op straat
neergelegd. Deze geweren zouden door een hoofdagent en een agent opgenomen zijn en
vervolgens door hen naar het bureau van politie zijn overgebracht. Ongeveer een kwartier
nadien hoorde de commissaris vanaf zijn kamer gelegen op de tweede etage van het bu-
reau, een "luid getier" en werd er geroepen, dat "wij door een groot aantal Duitsers over-
vallen werden". Hij wilde zich hierna naar beneden begeven,  doch  aan  de trap gekomen,
zag hij reeds beneden een aantal Duitse soldaten, die hun geweren op de ten politieburele
aanwezigen gericht hadden en bevolen, dat allen de handen omhoog moesten houden. Aan
dat bevel werd door allen voldaan, waarop de zich boven bevindenden gelast werd naar
beneden te komen, aan welk bevel eveneens onmiddellijk werd voldaan. 122

In werkelijkheid had de commissaris van politie zelf in de hoofdagentenwacht aan
een hoofdagent opdracht gegeven om naar de Molenstraat te gaan, waar een drietal
vreemde militairen waren. 123

Een van de bij deze operatie betrokken agenten vermeldde in zijn rapport van de
commissaris van politie opdracht te hebben gekregen om drie Duitsers, die zich in de
Molenstraat tegenover de Wolfstraat bevonden, te arresteren.124 Deze opdracht tot arres-
tatie werd in het door een van de schrijvers opgemaakte rapport bevestigd.125

De aan het bureau gebrachte Duitse militairen werden geplaatst in de hoofdagen-
tenwacht, waar ook de commissaris van politie aanwezig was. Door het raam van die
kamer kon men een afdeling gewapende Duitse militairen in de richting van het politiebu-
reau zien aankomen, terwijl vrijwel gelijktijdig werd geroepen: "Daar heb je de Duit-
sers".  Hierop  was  door de commissaris van politie,  die zich vanuit de hoofdagentenwacht
naar   de gang begaf, geroepen: "Haal geweren", waarna   het   in   de gang aanwezige
personeel over de trap naar de eerste verdieping ging. 126

Dat door de commissaris van politie om "geweren" is geroepen kan als vaststaand
worden aangenomen, aangezien hiervan in nog vijf andere rapporten melding wordt
gemaakt. 127

122 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief commissaris van politie d.d. 28 mei 1940 aan officier
van justitie te Roermond, inv.nr. 274 qq 61.

123 GAHm, archief kabinet burgemeester, rapport hoofdagent T. d.d. 20 juni 1940, inv.nr. 274 qq
61.

124 GAHm, t.a.p., rapport agent B. d.d. 20 juni 1940, inv.nr. 274 qq 61.
125 GAHm, t.a.p., rapport van schrijver B. d.d. 21 juni 1940, inv.nr. 274 qq 61.
126 GAHm, t.a.p., rapport hoofdagent T. d.d. 20 juni 1940, inv.nr. 274 qq 61.

127 GAHm, t.a.p., rapport van hoofdagent G., rapport van rechercheur v.d.H, rapport van recher-
cheur M., rapport van schrijver  B. en rapport van schrijver H. , inv.nr.  274  qq.6 1.
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- Dreiging met fusilleren

Dat er sprake is geweest van een uitermate gespannen sfeer moge blijken uit het feit dat,
toen het politiepersoneel tegen de muur voor het politiebureau stond opgesteld, een Duitse
ritmeester heeft gedreigd "met het doodschieten van degene bij wie nog een patroon werd
gevonden". 128

Aangezien de hoofdagent, die dit hoorde, vermoedde, dat enige van de politieman-
nen nog pistoolpatronen in hun zak hadden, heeft hij gevraagd om hen zelf te mogen
fouilleren, hetgeen werd toegestaan. De door de hoofdagent gevonden patronen werden
door hem in de witte auto, die op het voorplein stond, geworpen. 129

De burgemeester vermeldde in zijn relaas, dat niemand heeft gehoord, dat door de
Duitsers gezegd zou zijn, dat het personeel doodgeschoten zou worden, doch dat hem wel
door de bevelvoerenden officier werd medegedeeld, dat, indien nogmaals door burgers
zou worden gevuurd, hij zou worden doodgeschoten.

De commissaris van politie daarentegen schreef in zijn brief aan de officier van
justitie te Roermond, dat door de bevelvoerende Duitse officier aan de burgemeester werd
medegedeeld, dat indien nogmaals op Duitse militairen gevuurd  werd, hij (burgemeester),
de  commissaris van politie  en de inspecteur van politie zouden worden gefusilleerd. 130

Ook een van de schrijvers maakt melding van het feit, dat door zijn collega, die als
tolk fungeerde, namens de bevelvoerende Duitse officier was medegedeeld, dat de
burgemeester, de commissaris van politie en de inspecteur van politie als gegijzelden
werden beschouwd en dat indien nog een schot door burgers op Duitse militairen zou
worden gelost, zij zouden worden doodgeschoten. In het door die collega opgemaakte
rapport werd hiervan evenwel geen melding gemaakt. 131

Ongetwijfeld hebben meerderen gedacht, dat leden van het politiepersoneel zouden
worden doodgeschoten. Een van hen was een rechercheur, die bij het verlaten van het
bureau door Duitse militairen werd aangehouden en gefouilleerd en bij wie men in zijn
rechter jaszak een browning   vond.    Dat   had tot gevolg   dat de Duitse militairen spraken
over een "civilist  met een wapen".   Na zich bekend te hebben gemaakt als 'Kriminal-
polizei' werd hij naar een naast het bureau gelegen pand gebracht, waar al een aantal
personen, waaronder verschillende agenten en een collega-rechercheur met het gelaat naar
de muur gekeerd en de handen in de hoogte stonden. 132

- Einde beschietingen

Volgens de met de leiding belaste Duitse 'Oberleutnant' moest er binnen twintig minuten
een einde komen aan die beschietingen, aangezien Helmond anders gebombardeerd zou
worden. Inspecteur Kunst werd door de Duitse legerleiding gevraagd deze boodschap aan
de Nederlandse militairen over te gaan brengen, die zich na daartoe bekomen opdracht
van de commissaris van politie naar de overzijde van de Zuid Willemsvaart heeft bege-
ven. 133

128 GAHm, t.a.p., rapport hoofdagent G. d.d. 20 juni 1940, inv.nr. 274 qq 61.

129 Idem.
130 GAHm, t.a.p., brief van commissaris van politie d.d. 28 mei 1940 aan officier van justitie te

Roermond, inv.nr. 274 qq 61.
131 GAHm, t.a.p., rapport van schrijver H. d.d. 20 juni 1940, inv.nr. 274 qq 61.
132 GAHm, t.a.p., rapport van rechercheur M. d.d. 20 juni 1940, inv.nr. 274 qq 61.
133 GAHm, T.a.p., rapport van inspecteur Kunst d.d. 21 juni 1940, inv.nr. 274 qq 61.
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Volgens de commissaris van politie had die commandant daarop onmiddellijk met
zijn manschappen de stad verlaten. 134

Nadat het schieten was opgehouden, werd de burgemeester in overweging gegeven
de burgerij door middel van een 'omroeper' ten spoedigste bekend te doen maken, dat
indien nogmaals op Duitse militairen gevuurd zou worden, hij -en mogelijk dus ook de
commissaris van politie   en de inspecteur   van politie- zou(den) worden gefusilleerd.    Dit
openbaar maken van de bekendmakingen van de Duitse bezettingstroepen heeft een lid
van het Helmondse politiekorps het leven gekost. 135

De agent van politie Roelen, die werd begeleid door een Duitse soldaat, werd
dodelijk getroffen door een geweerkogel, die zeer waarschijnlijk bedoeld was voor deze
laatste, aldus de commissaris van politie, die voorts veronderstelde, dat de geweerkogel is
afgevuurd door een der nog niet teruggetrokken zijnde Nederlandse militairen, die zich
bevonden in een leegstaande fabriek nabij de plaats waar Roelen werd getroffen. 136

- In vrijheid gesteld

Na enige tijd op de Zuid-Koninginnewal gestaan te hebben moesten de burgemeester, het
politiepersoneel en een aantal burgers zich in het politiebureau begeven. Om ongeveer
tien uur des avonds kon het politiepersoneel vertrekken, terwijl kort nadien de burgers
werden vrijgelaten. De burgemeester, de inspecteur van politie en de commissaris van
politie moesten als gegijzelden achterblijven. In de ochtend van 12 mei d.a.v. omstreeks
half vier werden ook zij vrijgelaten. Zij hadden samen in een vertrek mogen verblijven en
waren correct behandeld. Hiermede was een einde gekomen aan een uiterst opwindende
dag, die nog lange tijd de gemoederen van het Helmondse politiekorps en van de Hel-
mondse burgerij zou bezig houden. 137

- Weer aan het werk

Op 12 mei 1940 kon de commissaris van politie weer over zijn bureau beschikken, zij het
dan in beperkte mate, aangezien nog geregeld Duitse soldaten het bureau binnen kwamen.
Een andere handicap was, dat het politiepersoneel, toen het voor het bureau stond
opgesteld, was gefouilleerd en van hun wapens was beroofd. Bovendien bleken alle
andere wapens en munitie -ook die door de burgerij waren ingeleverd- eveneens verdwe-
nen te zijn. 138

Later had de commissaris van politie vernomen, dat deze wapenen door de bezetters
in het kanaal 'De Zuid-Willemsvaart' waren geworpen en had hij hiernaar -na bekomen
toestemming van de 'Ortskommandant'- laten dreggen.

139

Uit de verslaglegging van de zijde van Gemeentewerken blijkt, dat er gedregd is in
de Zuid-Willemsvaart nabij de Cacaofabriek. Opmerkelijk is, dat dit dreggen niet onder
toezicht van Duitse militairen plaatsvond en de wapens op het politiebureau moesten
worden verzameld, terwijl de jachtgeweren bij het openen van de jacht aan de rechtmatige

134 GAHm, t.a.p., brief van commissaris van politie  d.d.  28  mei   1940 aan officier van justitie  te
Roermond, inv.nr. 274 qq 61.

135 Idem.
136 Idem.
137 Idem.
138 GAHm, t.a..p., brief commissaris van politie d.d. 28 mei 1940 aan officier van justitie te

Roermond, mv.nr. 274 qq 61.
139 Idem.
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eigenaren konden worden teruggegeven. Op 16 mei werd de gehele dag gedregd en waren
er "vijf fietskarren  vol uit gehaald".140

De commissaris van politie maakte eveneens melding van het opvissen van meerdere
jachtgeweren, een groot deel der sabels, gummistokken en leergoed, maar "van de
revolvers van mijn personeel is geen enkele teruggevonden, zoodat mijn dienst momenteel
over geen enkel vuurwapen kan beschikken".   Voor   hem   was dit kennelijk een groot
probleem, aangezien hij er aan toevoegde te zullen trachten daarin zo spoedig mogelijk te
voorzien. 141

- Verstoorde verhoudingen

Dat de grondig verstoorde verhoudingen binnen het korps een veel groter probleem
vormde, was hem op dat moment kennelijk nog niet duidelijk. Daarin zou echter veran-
dering komen, toen hij gewaar werd dat er een anonieme klacht over hem was ingediend
bij de officier van justitie te Roermond. De commissaris van politie heeft toen bepaald dat
niemand meer op de typekamer mocht komen behalve de inspecteurs, een van de schrij-
vers en de werkster, die een sleutel hadden gekregen. Inzage nemen van -ook geheime-
stukken mochten de inspecteurs  wel,  maar "dan eerst even vragen".  Het  was  dan ook  niet
te verwonderen, dat de burgemeester tot de conclusie kwam, dat de verhouding onder het
personeel slecht was, hetgeen bepaald geen goede basis vormde voor de moeilijke tijd, die
nog ging komen. 142

De Mei-dagen 1940 hadden in de diverse Brabantse steden een totaal verschillend
karakter. Na de aanhouding van Rijksduitsers en NSB-ers en hun overbrenging naar
interneringskampen verschenen in enkele steden in Oost-Brabant al vrij snel Duitse
militairen. In Helmond was dit aanleiding voor een ernstige confrontatie met de Duitse
weermacht   na de overbrenging   van drie Duitse krijgsgevangenen   naar het politiebureau.
Er zou zelfs sprake zijn geweest van de fusillering van de burgemeester en de commissa-
ris van politie. In Breda werd overgegaan tot een algehele evacuatie van zowel de bevol-
king als het politiekorps. In Bergen op Zoom werd een dergelijke maatregel op het laatste
moment afgelast.

140 GAHm archief Remeentesecretarie betreffende de oorlogsperiode   194 I   - 1945, Verslag Vosman,
doos 248/26 nr.T.

141 GAHm, archief kabinet burgemeester brief commissaris van politie d.d. 28 mei 1940 aan officier
van justitie te Roermanond, inv.nr. 214 qq 61.

142 GAHm, t.a.p., aantekening over verhoor van inspecteur Kunst door burgemeester, inv.nr.  274  qq
61.
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BEZETTING



CHRONOLOGISCHE ZONE

In dit deel wordt ingegaan op de talrijke wijzigingen in de politie-organisatie tijdens de
bezetting. Van een vijfsoortige politie in het begin van de bezetting mar 6tn staatspolitie
in maart 1943 is weI een zeer ingrijpende reorganisatie, die diepe sporen heeft achtergela-
ten. Zelfs in een tijd, waarin van inspraak geen sprake was en er zelfs geen rekening
gehouden behoefde te worden met vakbonden, bleek het niet mogelijk om een dergelijke
reorganisatie met succes door te voeren. Daarvoor ontbrak -gelukkig- ook de tijd, aange-
zien in het najaar van 1944 een einde kwam aan de bezetting en een aantal doorgevoerde
wijzigingen weer ongedaan werden gemaakt.

Tevens wordt aandacht besteed aan de vele maatregelen, die door de bezetter
werden genomen om de greep op de politie te versterken, waardoor de speelruimte voor
de politiefunctionarissen tot een minimum werd beperkt. De tegen deze functionarissen in
het vooruitzicht gestelde strafmaatregelen vormen een duidelijk bewijs, dat de bezetter op
het gebied van de handhaving van de openbare orde geen enkele tegenwerking duldde.
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Hoofdstuk III Periode van accommodatie
14 mei 1940 - maart 1941 (Februari-staking)

Na de bezetting van het Nederlandse grondgebied en de capitulatie op 14 mei 1940 door
generaal Winkelman kreeg Nederland kortstondig een militair bewind, dat enkele dagen
later evenwel reeds werd gevolgd door de instelling van een burger bestuur onder leiding
van een Rijkscommissaris, die hier te lande het hoogste civiele gezag uitoefende. 143

$  1.   Aanwijzingen

In opdracht van de commissaris van de koningin in de provincie Noord-Brabant werd
door de burgemeesters van de grote steden in deze provincie begin juni 1940 aan de
diensthoofden medegedeeld, dat de medewerking van de Nederlandse bestuursorganen met
het bezettingsleger diende te geschieden overeenkomstig het Volkenrecht. Met het oog
hierop werd een exemplaar van de door de raad van ministers in mei 1937 vastgestelde
'Aanwijzingen' toegezonden met het verzoek de onder hen werkzame ambtenaren met de
inhoud daarvan in kennis te stellen. 144

Bij de in 1937 door de regering Colijn vastgestelde gedragsregels voor de overheids-
organen en de daarbij in dienst zijnde ambtenaren werd er vanuit gegaan, dat een eventue-
le bezettingsmacht het Landoorlogreglement zou respecteren.

145

In het kader van de door de regering gevolgde strikte neutraliteitspolitiek werden de
'Aanwijzingen' als uiterst geheim behandeld, hetgeen tot gevolg had, dat bij de inval in
mei 1940 nagenoeg niemand van het bestaan van de richtlijnen op de hoogte was.

Door de opdracht van de commissaris van de koningin de afdelingschefs een exem-
plaar van de 'Aanwijzingen' ter beschikking te stellen, kwam er een einde aan de geheim-
zinnigheid over de door de regering opgestelde criteria ten aanzien van het door blijven
werken van de ambtenaren ingeval van een vijandelijke inval.

Uitgangspunt van de 'Aanwijzingen' was, dat het bestuur er in het belang van de
bevolking naar zal streven ook onder de gewijzigde omstandigheden zijn taak zo goed
mogelijk te blijven vervullen. De door de regering opgestelde richtlijn ging er van uit, dat
het aanblijven van de ambtenaren in het belang was van de bevolking. Het daaraan
verbonden nadeel, dat "zij mede daardoor het belang van de bezetter dienen" werd in het
algemeen "geringer geacht dan het grotere nadeel, dat voor de bevolking zou voortvloeien
uit het niet meer functioneren van het eigen bestuursapparaat". Indien evenwel  door  het  in
functie blijven de ambtenaar zodanige diensten aan de vijand zou bewijzen, dat deze
groter kunnen worden geacht dan het nut, dat voor de bevolking aan zijn aanblijven is
verbonden, dan zal hij zijn post moeten verlaten. 146

De   afweging   van de volgens de historicus Hirschfeld "uiterst vaag geformuleerde"
richtlijnen zou door de ambtenaar i.c. de politiefunctionaris voortdurend gemaakt hebben
moeten worden met betrekking tot het al dan niet blijven vervullen van zijn functie. In de
practijk is van deze afweging weinig of niets terecht gekomen en is deze vervangen door

143 Decreet over de uitvoering van de regeringsbevoeEdheden in Nederland, in Verordeningen voor
het  bezette   Nederlandsche   gebied,  (Stux  1  -   111940T.

144 GAT, secretariearchief 1938-1985, aanwijzingen  van 1937 betreffende houding  aan te nemen  door
bestuursorganen,  doos 1, dossier  1.

145 Reglement  betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land vm 18 october  1901.

146 GAT, t.a.p., aanwijzingen Hoofdstuk IX sub.31.
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het  uitgangspunt,  dat  door het aanblijven "erger kon worden voorkomen". Zelfs  door  de
joodse raad werd dit criterium tot het bittere einde gehanteerd.147

$ 2.  Politie meteen onder Duits toezicht

In de eerste door de Rijkscommissaris uitgevaardigde verordening werd het bewaren van
de     openbare     rust,     orde en veiligheid opgedragen    aan de Nederlandse politie.     Van
bijzondere betekenis was, zoals later zou blijken, de bepaling, dat de Nederlandse politie
onder toezicht van de Duitse politie stond en aan haar aanwijzingen gebonden was. 148

Werd aanvankelijk verondersteld, dat deze onder toezichtstelling een louter formele
aangelegenheid was, enkele dagen later bleek reeds, dat zulks niet het geval was. De
hogere SS- en politieleider, generaal H.A. Rauter, kreeg namelijk niet alleen het bevel
over de in het bezette Nederlandse gebied ingezette eenheden van de gewapende 'SS' en
de Duitse politie maar had ook het toezicht over de Nederlandse rijks- en gemeentepolitie
en gaf haar de nodige bevelen. 149

Daarenboven was de 'HOhere SS- und Polizeifihrer' door 'Reichsminister' Himmler
belast met de leiding van de 'Sicherheitspolizei' en de 'Sicherheitsdienst' in Nederland.
De zorg voor de veiligheid van de staat was in het Duitse bestel veel sterker ontwikkeld
dan in ons land het geval was geweest. Het vormde een onderdeel van de normale
politietaak   en kan worden aangemerkt   als een soort 'politieke recherche'. 150   Tot   de   taak
van de 'Sicherheitspolizei' behoorde het optreden tegen verzetsorganisaties, sabotage en
spionnage alsook de uitvoering van de maatregelen tegen de joden. De 'Sicherheitsdienst'
daarentegen hield zich hoofdzakelijk bezig met het verzamelen van informatie en trad
nauwelijks op naar buiten. 151

Ondanks het feit dat de 'Sicherheitspolizei' en de 'Sicherheitsdienst' in Nederland
met een chronisch tekort aan personeel te kampen had, ging het door voor het best
georganiseerd onderdeel van het bezettingsapparaat. 152

De staf van de 'Sipo' en de 'SD' was gevestigd in Den Haag, terwijl er 'Aussen-
stellen' waren in Groningen, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Rotterdam en Am-
sterdam. 153

Voor het beteugelen van grootscheepse ongeregeldheden, zoals de Februari-staking
1941   en de April-mei-staking   1943,   werd de 'Ordnungspolizei', beter bekend als 'Grant
Polizei', ingezet,  die in Tilburg gelegerd  was  in de Willem II-kazerne. 154

Voorts werd er zo nu en dan tegen Nederlanders opgetreden door de 'Feldgendar-
merie' in het bijzonder in het kader van de controle van persoonsbewijzen.155 De eigen-
lijke taak van de 'Feldgendarmerie' was de uitoefening van de politietaak in de militaire

147 Hirschfeld, Bezetting en collaboratie,  255.
148

Decreet    RKN    van    29    mei     1940 tot uitoefening   van    re&eringsbevoegdheden in Nederland,     in
Verordeningen  voor  het  bezette  Nederlandsche   gevied,(Stux  1  -311940)

149 Decreet van 3 juni 1940 betreffende organisatorische opbouw van dienstbureau's van RKN, in
Verordeningen voor het bezette Nederlandsche gebied, (Stuk 1 - 411940).

150 Zaaijer,  Duitse  politie  en politie-methoden,  in  Van  Bolhuis e.a., OnderdmkLing   en  verzet,   582.
m Idem.
152

Croes, 'Sicherheitspolizei' en 'Sicherheitsdienst' in Nederland, in Flap en Arts (red.), De
organisatie van  de  bezetting,  1391140.

153
Croes, t.a.p.,  144.

154
lanse, Tilburg 1940 - 1945,52.

155 De Jong, Het Koninknjk der Nederlanden in de Tweede WereWoorlog, deel 8 eerste helft, 205.
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zones en het optreden in zaken, de weermacht rakende.156 Bij moeilijkheden met Duitse
militairen diende de politie de bevoegde 'Ortskommandantur' in kennis te stellen, waarna
veelal de 'Feldgendarmerie' opdracht kreeg aan de politie bijstand te verlenen. 157 In het
algemeen waren de ervaringen van de individuele politiefunctionarissen over de verkregen
assistentie  van de 'Feldgendarmerie' vrij positief. 158

$ 3.  Gelaten stemming

De eerste fase van de bezetting werd in het algemeen gekenmerkt door een sfeer van
loyale samenwerking met de bezettingsmacht. Vooral na de val van Frankrijk leek de
overwinning van Duitsland een vanzelfsprekende zaak. Zo was voor dr. H. Colijn eind
juni 1940 een nederlaag van Duitsland niet langer mogelijk.159

De in Londen verblijvende minister-president D.J. de Geer wilde zelfs met Hitler
gaan onderhandelen, alvorens hem in september 1940 ontslag werd verleend.160

In Eindhoven bracht burgemeester A. Verdijk aan het begin van de (eerste)
raadsvergadering van 24 juni 1940 dank aan allen, die de volgzaamheid en het goede in-
zicht hadden getoond, datgene te doen wat nuttig en datgene te laten wat schadelijk kon
zijn voor de noodzakelijke goede verhoudingen tussen Duitse weermacht en Eindhovense
bevolking.161

Volgens Coolen, auteur van het aan de eerste burgemeester van Groot-Eindhoven
opgedragen boek, lijkt  de  rede van Verdijk  "veel te welwillend  en te hoofs",  maar  men
mag deze niet losmaken van het ogenblik, waarop ze werd uitgesproken. De aanvang van
de Duitse bezetting hield niets in, waaruit haar latere verschrikkingen konden worden
afgeleid.     Zij was integendeel geruststellend en eerst later bleek deze geruststelling
berekend en misleidend te zijn. 162

Evenals   in de andere Westeuropese landen overheerste in Nederland de mening,.  dat
men politieke consequenties moest trekken uit de Duitse hegemonie in Europa.

163

Dit gold zowel voor de secretarissen-generaal als voor de in de zomer van 1940
ontstane volksbeweging de Nederlandse Unie. Beide totaal verschillende gremia hadden
het voornemen de ontstane moeilijke binnenlandse situatie in loyale samenwerking met de
bezettingsmacht aan te pakken. 164

Van   belang was voorts,    dat zij volslagen eensgezind waren   in hun afwijzing   van
elke machtsuitoefening door de  NSB. 165

Vooral de Nederlandse Unie liet geen gelegenheid voorbij gaan om zich af te zetten
tegen de NSB. Dit was ongetwijfeld de voornaamste reden van het succes van de Neder-
landse Unie, die in korte tijd in Zuid-Nederland uitgroeide tot een ware volksbeweging

156
Zaaijer, f.a.p., 582.

157 GAT, secretariearchief 1938-1985, circulaire van commissaris der provincie  d.d. 16 januari  1941,
inv.nr. 1.754.3 doos 3 dossier 1.

158 Interviews met diverse politiefunctionarissen in Bergen op Zoom, Boxtel, Helmond, 's-Hertogen-
bosch en Veldhoven.

159
Hirschfeld, a. w., 55.

160 Posthumus Meyjes, De Enqu tecommissie is van oordeel, 84.
161 Coolen, Groei van een stad, 146.
162

Coolen,  a.w.,  147.

I63
Hirschfeld, a.w., 116.

16$ Idem.
165

Hirschfeld, a. w., 117.
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De daaruit voortvloeiende confrontatie met de NSB bezorgde de politie al snel handenvol
werk.

$ 4.  Uitbreiding politie-apparaat

Ofschoon de Duitsers zich tamelijk terughoudend opstelden, ontstonden er voor de politie
al snel problemen op het gebied van de openbare orde door het provocerend optreden van
de  weerafdelingen  (WA)  van de Nationaal Socialistische Beweging. De confrontatie tussen
WA en de leden van de inmiddels opgerichte Nederlandse Unie bezorgde de politie veel
(ondankbaar) werk. Dat gold evenzeer voor het op grote schaal ingooien van ruiten door
politieke tegenstanders over en weer.

- Geringe uitbreiding in Noord-Brabant

Er werd al snel gesproken over de noodzaak van een aanzienlijke uitbreiding van de
politiekorpsen, zodat de politie na het wegvallen van het leger in staat zou zijn onder alle
omstandigheden de orde en rust te handhaven. Het was de bedoeling om na de demobili-
satie van de Nederlandse krijgsmacht de militaire politietroepen over te hevelen naar de
gemeentepolitie, de koninklijke marechaussee of de rijksveldwacht. Met het oog op dit
voornemen ging de koninklijke marechaussee met ingang van 5 juli 1940 geheel naar de
burgerlijke politie over en kwam het te resorteren onder het departement van justitie. 166

Met ingang van dezelfde datum werd ook het korps politietroepen naar de burgerlij-
ke politie overgebracht en werd het personeel verdeeld over de marechaussee, de
rijksveldwacht en de gemeentepolitie. 167

Bovendien zou voor de mariniers en andere delen van de la:ijgsmacht de gelegenheid
worden opengesteld om zich voor eerdergenoemde drie politiekorpsen aan te melden. 168

De Brabantse burgemeesters, die hun wensen tot uitbreiding van het plaatselijk
politiekorps voor 12 juli 1940 kenbaar kunnen maken, reageerden verschillend. De
burgemeester van Tilburg vroeg vijfentwintig man, Helmond twintig man, Eindhoven
twaalf man, alsmede twintig man tijdelijk, 's-Hertogenbosch en Breda ieder vijftien man,
Bergen op Zoom en Roosendaal respectievelijk vier en twee man. Voorts werden in
enkele gemeenten in totaal nog zeven gemeenteveldwachters gevraagd.169

Maar van de door tal van Brabantse burgemeesters met kracht bepleite uitbreiding is
in Noord-Brabant weinig terecht gekomen. Aan de burgemeesters van Bergen op Zoom,
Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Roosendaal werd eind juli 1940
namelijk medegedeeld, dat aan "het politiekorps in Uwe gemeente geen manschappen zijn
toebedeeld". Als reden werd opgegeven,  dat de Centrale Wervingscommissie Politie  een
groot aantal militairen ongeschikt had bevonden, zodat voor de uitbreiding van de
gemeentepolitie in plaats van de voorziene tweeduizend manschappen slechts elfhonderd-
zeventig personen beschikbaar waren, waarvan negenhonderd man bestemd waren voor de
drie grote steden (Amsterdam,   Den  Haag en Rotterdam). 170

166
\1 an  den Hoek,  De   Koninklijke  Marechaussee  in  de   Nederlandse  samenleving,   133.

167
Van den Hoek, a.w., 134.

168 RANB archief commissaris der koningin 1920-1969, Nota inzake uitbreiding gemeentepolitie, 9
juli 1940, inv.nr. 588.

169 RANB t.a.p brief commissaris der koningin d.d. 15 juli 1940 aan het departement van
binnenfandse  ken, inv.nr. 588.

170 RANB, t.a.p., brief commissaris der koningind.d. 31 juli 1940 aan burgemeesters, inv.nr. 588.
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Een opmerkelijke uitzondering in Noord-Brabant was de gemeente Tilburg, die
i.p.v. de gevraagde vijfentwintig man dertien manschappen kreeg toebedeeld. 171    Hel-
mond was de enige gemeente in de provincie waar een politie-officier werd toegewe-
zen. 172

- Rijksveldwacht

Ofschoon het korps rijksveldwacht per 1 augustus 1940 werd uitgebreid met vierhonderd-
zesenvijftig man afkomstig uit een groot aantal krijgsmachtonderdelen, werden hiervan
slechts achttien man (zijnde 4 %)  in de provincie Noord-Brabant geplaatst  en  wel:   drie  in
Deurne, drie in Dussen, vier in Geertruidenberg, vier in 's-Hertogenbosch, drie in St.
Oedenrode en 66n in Ravenstein. 173

Bepaald logisch was de uitbreiding van de rijksveldwacht niet, aangezien nauwelijks
drie maanden later Rauter al van mening was, dat de rijksveldwacht moest worden
opgeheven en zou moeten opgaan in de marechaussee. 174

$  5.     Reorganisatie

Voor Rauter vormde het versnipperde politieapparaat een beletsel om de politie daadwer-
kelijk onder controle te krijgen en vandaar dat hij aanstuurde op de reorganisatie van de
politie.

- Vijf soorten politie

In mei 1940 kende ons land vijf soorten politie, die onder drie verschillende departemen-
ten ressorteerden te weten:
-  de gemeentepolitie onder het departement van binnenlandse zaken met een sterkte van

ca   11.000  man;
-  de koninklijke marechaussee onder de departementen van defensie en justitie met een

sterkte van ca 2.500 man;
-    de rijksveldwacht onder het departement van justitie met een sterkte van ca  1.400 man;
-    de politietroepen onder het departement van defensie  met een sterkte  van ca  1.600 man

en
-   de rijksrecherche onder het departement van justitie met een sterkte van ca 50 man.
Mijnlieff, de directeur openbare orde en veiligheid van het ministerie van binnenlandse
zaken, moge danwel gezegd hebben, dat de Duitser in Mei 1940 een politie-apparaat
vond, dat vast lag in de hand van de Nederlandse autoriteiten, de werkelijkheid was an-
ders. 175

Ook Rauter zag -als 'Generalkommissar fur das Sicher-heitswesen'- geen mogelijk-
heid om snel en doeltreffend te kunnen ingrijpen en vandaar dat hij een ander doel
nastreefde. Volgens hem moesten middels een drastische reorganisatie alle politie-

171 RANB, t.a.p., brief commissaris der koningin  d.d.  31  juli  1940 aan burgemeester van Tilburg,
inv.nr. 588.

172 RANB, t.a.p., brief Centrale Wervingscommissie Politie aan Departement van Binnenlandse
Zaken, inv.nr. 588.

173 besluit van secretaris-generaal van departement van justitie d.d. 1 october 1940, in Algemeen
Politieblad, gedateerd 17 october 1940.

174 Van den Hoek, De Koninklijke Marechaussee in de Nedertandse Samenleving,  134.
175 Mijnlieff   De  Nederlandse  politie  tijdens  de  bezetting,   in   Van   Bolhuis e.a., Onderdrukking en

verzet,  4 i8.
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onderdelen opgaan in een staatspolitie, een operatie, die geruime tijd in beslag zou nemen
en  stap  voor  stap zou worden uitgevoerd. 176

Intussen werd de behoefte aan uitbreiding van de gemeentelijke politiekorpsen steeds
groter. De burgemeester van Breda liet onmiddellijk na de afwijzing tot uitbreiding van
het gemeentelijk politiekorps weten daarin niet te zullen berusten, aangezien dit in hoge
mate  contrair  was  aan  de  tot op heden bestaande plannen. 177

Als de meest gebruikelijke argumenten voor een verhoging van de korpssterkte werden
door de burgemeesters van de grotere steden in Noord-Brabant genoemd:
- de heersende duisternis, die hoge eisen stelde zowel aan de straatsurveillance als aan

de recherche;
-  de controle op de verduisteringsvoorschriften;
-  de opgelopen spanning tussen de bevolkingsgroepen vooral tijdens de weekeinden en
-  de toename van het aantal te bewaken objecten.
Daarnaast werden er ook nog andere minder voor de hand liggende motieven aangevoerd.
Zo haalde de burgemeester van 's-Hertogenbosch "het dagelijks ter beschikking stellen
van een agent-chauffeur voor den Ortskommandant" en "assistentieverlening aan de
Sicherheitspolizei" aan. 178

Voor de burgemeester van Roosendaal en Nispen was de heersende duisternis,
omdat de openbare verlichting met het oog op de gevaren, welke dreigden uit de lucht,
moest worden gedoofd, het belangrijkste motief. 09

- Nieuwe functies

Inmiddels waren met het oog op de door te voeren centralisatie van de politie een tweetal
nieuwe functies ingesteld:
- inspecteur-generaal der Nederlandse politie, belast met de leiding van de geunifor-

meerde politie, waarvoor werd aangewezen de inspecteur der marechaussee, kolonel
A.W. de Koningh en

-      directeur-generaal van politie, belast   rnet het departementale toezicht, waartoe    werd
benoemd mr.A. Brants, voorheen procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Graven-
hage.

Het directoraat-generaal van politie ging deel uit maken van het departement van justitie
en nam alle politietaken van het departement over. Wellicht een eerste teken voor de be-
langrijke rol, die het departement van justitie bij de komende reorganisatie zou gaan
spelen.

180

Uit het feit dat de secretarissen-generaal van de departementen van justitie en
binnenlandse zaken hadden kunnen voorkomen, dat voor deze nieuwe functies partijfuncti-
onarissen waren aangewezen, blijkt dat zij nog een belangrijke rol in dit proces speelde.
Daarin zou evenwel spoedig verandering komen.

176 De Jong,  Het  Koninkrijk der  Nederlanden in de  Tweede  Weretdoorlog  , deel 4 tweede helft, 617.

177 RANB archief commissaris der koningin 1920-1969. brief van burgemeester van Breda d.d. 31
juli 1940 aan commissaris der koningin, inv.nr.588.

178 RANB, t.a.p.1 brief burgemeester van 's-Hertogenbosch d.d.9 september   1940 aan commissaris
der koningin, mv.nr.588.

179 RANB, t.a.p., brief burgemeester van Roosendaal en Nispen   d.d. 7 september     1940    aan
commissaris der provincie, inv.nr. 588.

180
Van den Hoek, a.w.,  134.
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- Eerste stap naar eenheid

De opdracht van kolonel De Koningh was, zo blijkt uit zijn brief aan de secretaris-
generaal van het departement van justitie, om eenheid te brengen in het politiewezen hier
te  lande. 181

Naar zijn oordeel was het bevorderen van de wederzijdse verplichting tot het
brengen van eerbewijzen door de lager geplaatste ambtenaren van elk der verschillende
korpsen van rijks- en gemeentepolitie aan de hoger in rang geplaatste der anderen korpsen
daarbij een belangrijk onderdeel. Mede daardoor werd verkregen, dat bij deze ambtenaren
het saamhorigheidsgevoel werd aangekweekt en dat zij meer het besef kregen werkzaam
te zijn voor hetzelfde doel. Dit betrof met name het waarborgen van de openbare orde en
van de veiligheid van personen en goederen. Daarvoor was het -volgens De Koningh-
noodzakelijk de rangen, die thans in de verschillende rijks- en gemeentelijke korpsen
bestonden te assimileren, hetgeen voor de beide korpsen der rijkspolitie weinig problemen
zou opleveren. Bij de gemeentelijke politiekorpsen waren de problemen wat dat betreft
veel groter. Zo wees De Koningh op het verschil tussen een commissaris van politie in
een stad met 60.000 inwoners, die een belangrijker functie bekleedde -zowel wat zijn
maatschappelijke positie als de mate van de door hem gedragen verantwoording betrof-
dan zijn ambtgenoot  in een plaatsje  van bijv. 15.000 inwoners. 182

- Voorstel invoering militaire rangen

De Koningh stelde voor ook bij de tweeenzestig gemeentelijke politiekorpsen militaire
rangen in te voeren en wel voor:
-  de vier grote gemeenten: kolonel,
-  de gemeenten met 60.000 tot 150.000 inwoners: luitenant-kolonel,
-  de gemeenten met 30.000 tot 60.000 inwoners: kapitein en
- de gemeenten met minder dan 30.000 inwoners: luitenant met als eindrang kapi-

tein.
183

Hiermede was het de pas benoemde hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage in
ieder geval niet eens, omdat onmiddellijk voor zon ambtsaanvaarding Rauter hem had
medegedeeld,   dat  aan zijn "positie  van  Polizeiprasident",   naar de opvatting der Duitse
autoriteiten een generaalsrang verbonden  was. 184

Uit de voorstellen van De Koningh viel al voorzichtig af te leiden in welke richting
de reorganisatie zich zou gaan voltrekken, maar voor Rauter ging dit niet ver en niet snel
genoeg. Hij oefende een constante pressie uit om het Nederlandse politie-apparaat zodanig
te reorganiseren, dat hij er gemakkelijk greep op zou krijgen. Hij wist dat veruit de
meeste leden der politiekorpsen anti-Duits en anti-NSB waren en voorzover hij daar aan
twijfelde, lichtte de 'Sicherheitsdienst' hem hierover wel in. 185

m GAHm archief kabinet burgemeester, brief van secretaris-generaal van het departement vanjustitie d.d. 19 october 1940 via commissaris der provincie aan burgemeester van Helmond,
inv.nr. 274.

m       Id€m.
183 Idem.
184 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage d.d.

16  oktober  1940 aan inspecteur-generaal van politie, inv.nr. 274.62.
185 De Jong,  a. w.,  deel 4 twee(ie helft,  679.
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$ 6.  Rauter niet tevreden

Vlak voor Kerstmis 1940 laat Rauter het directoraat-generaal van politie weten allerminst
tevreden te zijn over het optreden van de Nederlandse politie met betrekking tot de ge-
pleegde sabotagehandelingen. 186

- Taak 'Sicherheitspolizei'

In dat kader wees hij er op, dat het tegengaan van illegale activiteiten uitsluitend bij de
Duitse politie-instanties berustte  en  wel  in de eerste plaats  bij de 'Sicherheitspolizei'.  Hij
verlangde van de hogere Nederlandse politie-instanties, dat zij de illegale activiteiten niet
oogluikend toelieten, maar in het belang van het eigen volk op loyale wijze ertoe zouden
medewerken, dat de taak van de 'Sicherheitspolizei' vergemakkelijkt werd. Veel beteke-
nend voegde Rauter er nog aan toe, dat hij slechts in een onverbiddelijk optreden en een
onverwijld overdragen van elk voorkomend geval aan de 'Sicherheitspolizei' een
waarborg zag, dat niet op een later tijdstip nameloos leed over het Nederlandse volk
kwam.187

- Geen plaats voor gewetensbezwaarden

Voor de Nederlandse politiefunctionarissen had Rauter ook nog een boodschap, die aan
duidelijkheid niets te wensen overliet. Politieambtenaren, die meenden, dat zij deze
opdracht niet met hun geweten in overeenstemming konden brengen, kon hij bij de
Nederlandse politie niet dulden. Voor het geval zij een andere mening mochten zijn
toegedaan, zouden zij de consequenties daarvan moeten dragen. 188

Voor de politiefunctionarissen zou dit een moment hebben kunnen (wellicht moeten)
zijn om zich af te vragen of zij ingevolge de 'Aanwijzingen' hun functie nog wel langer
konden blijven vervullen, zoals dat evenzeer het geval zou hebben moeten zijn voor de
burgemeesters in augustus 1941 met de invoering van de eenhoofdige leiding in de ge-
meenten. Kennelijk heeft voor beide groepen op dat moment aanblijven zwaarder gewo-
gen dan vertrekken.

Voor de politiefunctionarissen aan de basis zal dit overigens nauwelijks hebben ge-
speeld, aangezien zij van het bestaan van de 'Aanwijzingen' veelal niet op de hoogte
waren.

$ 7.  Steeds meer instructies

In de loop van 1940 begon er zich geleidelijk aan een verandering in de houding van de
bevolking af te tekenen. De secretarissen-generaal van binnenlandse zaken en justitie wa-
ren aanvankelijk van mening, dat er in het algemeen geen reden tot klachten bestond over
de houding der bevolking, zo blijkt uit een brief van de commissaris der koningin in de
provincie Noord-Brabant. 189

186 SRE, archief femeentebestuur Eindhoven, brief secretaris-generaal departement van jUStitie d.d.
10 Januari 1947 aan burgemeesters, inv.nr. 02415.

187 Idem.
188 Idem.
189 SRE archief secretarie gemeente Eindhoven 1934 - 1969, brief commissaris der koningin d.d. 1juli  f 940 aan burgemeesters, inv.nr. B 02415.
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- Onjuist gedrag

Maar eind juni 1940 constateerden de secretarissen-generaal al dat in sommige streken de
bevolking blijk had gegeven niet voldoende inzicht te hebben in de "tegenwoordige
bijzondere omstandigheden". Zo waren uit enkele gemeenten klachten ontvangen over niet
juiste gedragingen tegenover Duitse staatsburgers. Voor zover dit op de weg der politie

190

lag, zou moeten worden bevorderd, dat hiertegen met kracht werd opgetreden.
Het behoefde -volgens de secretarissen-generaal- geen betoog, dat het in gevaar

brengen van de samenwerking van het Duitse gezag met de Nederlandse overheid, die
ook van Duitse zijde zoveel mogelijk werd nagestreefd, in strijd was met het Nederlands

belang. 191
De commissaris der koningin liet het aan het goed beleid der burgemeester over te

beoordelen, wat eventueel te doen mocht zijn om het gestelde doel te bereiken. Indien de
bevolking zich onthield van te levendige gesprekken en zeker van twistgesprekken en "als
in gewone tijd haar eigen gang gaat" zonder te veel aandacht te schenken aan buitengewo-
ne verschijnselen, dan zou het beoogde doel van een juiste houding zeker worden
bereikt. 192

De brief van de commissaris der koningin in de provincie Noord-Brabant was
ongetwijfeld mede ingegeven door de gebeurtenissen rondom 'Anjerdag' (verjaardag van
Z.K.H. Prins Bernhard), die vanwege het bestuur opmerkelijke reacties opleverden ten
aanzien van de komende verjaardagen van prinses Irene  op 5 augustus en koningin
Wilhelmina op 31 augustus. Zo kreeg de politie eind juli 1940 instructie van de secretaris-

generaal van het departement van justitie om leiders van eventuele Oranjedemonstraties op
te brengen. 193

Bovendien achtte genoemde secretaris-generaal het gewenst,    dat    op 31 augustus
1940 geen openluchtvergaderingen of optochten werden gehouden, noch politieke
vergaderingen in besloten ruinlten, of andere vergaderingen welke tot een demonstratief
optreden zouden kunnen leiden. Opmerkelijk was zijn verzoek aan de procureurs-generaal
om hem persoonlijk in de loop van 31 augustus -b.v. aan het eind van den ochtend-
omtrent de toestand in hun ressort in te lichten. 194

Twee dagen v66r Koninginnedag zond secretaris-generaal J.C. Tenkink met instem-
ming van de procureurs-generaal een telegram aan alle bloemenveilingen waarin hij de
verkoop van oranjebloemen en dergelijke op de veilingen van 30 en 31 augustus verbood,
hetgeen overigens op geen enkele wettelijke bepaling gebaseerd was.

195

Het is duidelijk dat de secretarissen-generaal er op uit waren conflicten met de
bezetters te voorkomen. Zowel Tenkink als Frederiks hebben vermoedelijk gehoopt door
een tegemoetkomende houding te bereiken dat de Duitsers het Nederlandse politie-
apparaat met rust zouden laten. Volgens Tenkink moest tegenover de Duitse politie- en
militaire instanties vanzelfsprekend een correcte en tegemoetkomende houding worden
aangenomen, maar in principe en zo veel mogelijk zouden instructies toch door eigen

superieuren gegeven moeten worden. 196

190 Idem.

191 Idem.
192 Idem.
193 De Jong,  a. w.,  deel 4 tweede helft,  681.
194 SRE. archief secretarie gemeente Eindhoven 1934 -1969, brief secretaris-generaal van het

departement van justitie d.d. 27 augustus  1940 aan procureurs-generaal,  inv.nr. B 02415.

m     De Jong, a. w.. 681.
196       De Jong. a. w., 680.
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- Arrestatie piloten

Die hoop ging evenwel niet in vervulling zoals bleek uit een instructie, die de procureur-
generaal in Leeuwarden had ontvangen  van de 'Feldgendarmerie'. Inzittenden  van  een
neergestort Engels vliegtuig zouden namelijk -indien geen Duitsers ter plaatse waren om
hen te arresteren- door de Nederlandse politie moeten worden aangehouden. 197

Tenkink achtte een dergelijke opdracht aan de Nederlandse politie om deel te nemen
aan de krijgsverrichtingen volkenrechtelijk niet toelaatbaar en bracht dit ter kennis van
Rauter. Rauter was er echter de man niet naar om met volkenrechtelijke bezwaren van
een Nederlandse secretaris-generaal rekening te houden en stelde medio oktober 1940 aan
de secretarissen-generaal van binnenlandse zaken en justitie de eis om het personeel van
de rijks- en gemeentepolitie te instrueren om in voorkomende gevallen personeel van de
Engelse luchtmacht te arresteren. 198

Gelijktijdig verzocht de procureur-generaal, fgd. directeur van politie te 's-Herto-
genbosch de burgemeesters in Noord-Brabant en Limburg door middel van aanplakking te
willen bekendmaken, dat een beloning van f 10.-- werd uitgeloofd voor degene, die bij
neerstorting of noodlanding van een vliegtuig daarvan zo tijdig mededeling deed aan de
Nederlandse of Duitse politie-instantie, dan wel aan een afdeling van de Duitse Weer-
macht, dat dank zij die mededeling tot onmiddellijke hulpverlening en berging van het
vliegtuig kon worden overgegaan. 199

In Eindhoven zijn honderd exemplaren van een dergelijke bekendmaking gedrukt ter
aanplakking op de bekende plaatsen. Bovendien was door de burgemeester aan de
commissaris van politie gevraagd om in voorkomende gevallen hem onverwijld een
rapport te doen toekomen. 200

- Sabotage

Ofschoon de Duitsers bepaalde vormen van verzet vrij gemakkelijk als sabotage aanmerk-
ten, begonnen toch ook de procureurs-generaal zich zorgen te maken over sabotagehande-
lingen, die zich hier en daar voordeden. Tenkink wees het voorstel af om daders net als
in Duitsland in 'Schutzhaft' te nemen. Enkele procureurs-generaal waren hier weliswaar
voorstander van, maar Tenkink achtte dit in strijd met de Nederlandse rechtsbeginse-
len.201

Hij kon er evenwel niet om heen, dat er opgetreden moest worden tegen sabotage,
wilde hij geen al te grote problemen krijgen met de Duitsers. Ook dit maal was Rauter
hem echter weer voor, aangezien deze hem de opdracht gaf dagelijks de 'Befehlshaber der
Ordnungspolizei' te informeren omtrent alle gewichtige gebeurtenissen welke zich gedu-
rende de laatste vierentwintig uur hadden voorgedaan. 202

Volgens Tenkink diende onder die gewichtige gebeurtenissen ook gerangschikt te
worden landing of neerstorten van vliegtuigen, sabotagehandelingen, onlusten enz. Zulks
betekende -aldus De Jong- dat het gehele Nederlandse politieapparaat met 68n slag een

197
De Jong, a.w., 682.

198 Idem.
199 SRE. archief gemeentesecretarie Eindhoven 1934 - 1969, brief procureur-generaal, fgd. directeur

van  politie d.a. 15 october  1940 aan burgemeesters, inv.nr. B 07415.
200 SRE. t.a.p., brief burgemeester  d.d. 17 october   1940 aan commissaris van politie, inv.nr.   B

02415.
201 De Jong, a. w., 683.
201 Idem.
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apparaat werd voor het snel en centraal doorgeven van informaties, ook over verzetshan-
delingen, aan de Duitse organen, die het verzet wensten te bestrijden. Elke politiefuncti-
onaris die het verzet op welke wijze ook dekte, handelde na eind oktober '40 in strijd met
de instructies van zijn superieuren.

203

Dit is gedurende de gehele bezettingstijd het geval gebleven. Burgemeesters en
korpschefs bleef weinig anders over dan de nodige dienstorders uit te vaardigen en
controles op te dragen, waarna het personeel de schijn op moest houden, dat er de hand
aan werd gehouden. Door de (lagere) politiefunctionarissen werd dit veelal gekwalificeerd
als  'Papier is geduldig'. Zij kwamen  er  ook  vrij snel achter,  dat zij nauwelijks op steun
van bovenaf konden rekenen.

Daar  komt  bij,  dat  de  op het allerhoogste niveau  -in  casu de secretarissen-generaal-
iedere vorm van sabotage ten strengste werd afgekeurd, omdat dit rampzalige gevolgen
voor de Nederlandse bevolking zou hebben.

- Misverstand moet de wereld uit

Volgens de directeur-generaal van politie Brants, klonk    er    in de ontevredenheid    van
Rauter een zeker verwijt door aan het adres van de hogere Nederlandse politieautoriteiten,
dat zij namelijk zo'n beetje hun ogen zouden dicht doen voor de bedrijvers van sabotage-
handelingen, hetgeen evenwel ten enenmale onjuist was. Dat misverstand moest zo snel
mogelijk uit de wereld geholpen worden, aldus Brants. 204

Vandaar dat begin januari 1941 zowel   door de secretaris-generaal van justitie    als
van binnenlandse zaken circulaires werden verzonden respectievelijk aan de procureurs-
generaal en de burgemeesters om de 'Sicherheitspolizei' onverwijld in te lichten over alle
tegen de bezettende overheid gerichte acties. 205

- Plichtsgetrouw melden

Tenkink verwees allereerst naar de brief van Rauter van 23 december 1940 waarin deze
schreef te verwachten, dat de hogere Nederlandse politie-instanties illegale activiteiten niet
oogluikend zouden toelaten en dat zij plichtsgetrouw elke tegen het Duitse rijk gerichte
activiteit onverwijld en terstond aan het dichstbijzijnde bureau van de 'Sicherheitspolizei'
dienden mede te delen. 206

Vervolgens verzocht hij de procureurs-generaal de daarvoor in aanmerking komende
hoofden van politie met spoed de nodige opdrachten te geven om alles te doen wat in hun
vermogen lag om te bevorderen, dat de onder hun bevelen staande ambtenaren van politie
op loyale wijze gevolg zouden geven aan de door de 'HOhere SS- und Polizeifuhrer'
uitgesproken wensen. Dit gold in het bijzonder de opdracht om de 'Sicherheitspolizei'
onverwijld in kennis te stellen van alle tegen de bezettende overheid gerichte acties, met
name door middel van pamfletten, van onbevoegd bezit van wapenen, onwettige organisa-
ties of beraamde c.q.uitgevoerde terroristische aanslagen. Tenkink voegde er nog aan toe,
dat door hen den hoofden van politie moest worden ingeprent, dat slechts door het
verlenen van loyale medewerking door de Nederlandse politie aan de 'Sicherheitspolizei'

203 Idem.

204    De Jong, a. w., 684.
10            Idem.
206 SRE, t.a.p., brief secretaris-generaal   van  iustitie  d.d. 10 januari   1941 aan procureurs-generaal,
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de zeer ernstige gevaren konden worden afgewend, welke het Nederlandse volk bedreig-
den, indien gevallen van verzet in misdadige vorm tegen de bezettende overheid verder
mochten voorkomen of zich bij die overheid de indruk mocht vestigen, dat zodanig verzet
door Nederlandse ambtenaren van politie oogluikend werden toegelaten of geduld.207

Voor Frederiks was een en ander aanleiding in tweetrlei opzicht de medewerking
van de burgemeesters te vragen. 208

In de eerste plaats nodigde hij de burgemeesters uit de ingezetenen van de gemeen-
ten met klem aan te sporen zich van elke sabotagehandeling tegenover de bezetter te
onthouden, waarbij hij suggereerde contact op te nemen met enige vooraanstaande en
toonaangevende ingezetenen om op hen een beroep op medewerking te doen. Voorts ver-
wachtte Frederiks, dat de burgemeesters als hoofd van plaatselijke politie het als hun
plicht zouden beschouwen alle te hunner kennis komende aangelegenheden terstond aan de
'Sicherheitspolizei' door te geven. Hiermede was vanaf begin 1941 het rechtstreekse
contact tussen politie en de dichstbijzijnde 'Aussenstelle der Sicherheitspolizei' voor-
geschreven, zulks in de verwachting dat hierdoor groter onheil voorkomen kon wor-
den.209

Tenkink, die kort daarna zijn functie neer zou leggen, verklaarde in 1952 ten
overstaan van de Enquttecommissie, dat zij (de secretarissen-generaal) begin januari 1941
van mening waren, dat sabotage niet wenselijk was en dat de Duitsers zich hunnerzijds
toen nog wel aan het volkenrecht hielden. 210

Of dit laatste inderdaad het geval was, valt te betwijfelen. Een feit is, dat de
speelruimte voor de politie er bepaald niet groter op werd, aangezien de meldingen 'un-
verzaglich und sofort' dienden te geschieden.

$ 8.  Februari-staking

Volgens De Jong is het uitbreken van de Februari-staking '41 het gevolg van een groeien-
de verontwaardiging, die bij grote delen van de bevolking in de loop van '40 tot ontwik-
keling kwam.

211

Van een dergelijke verontwaardiging over zaken als:
-  vrijheid van meningsuiting via pers en radio,
- onderscheid tussen joden en niet-joden (Arierverklaring),
-   verwijdering van joden uit overheidsdienst en
- schermutselingen tussen leden   van  de   WA en colporteurs   van de Nederlandse   Unie,   is

ongetwijfeld in het gehele land sprake geweest.
Ook de gewijzigde inzichten over de afloop van de oorlog na gunstige afloop van de
luchtslag om Engeland en de groeiende steun van de Verenigde Staten aan Groot
Britannie en de nederlagen van Italit in de oorlogvoering in Noord-Afrika, waren overal
het zelfde en toch heeft de in februari uitgebroken staking in Amsterdam alleen in de
wijde regio (Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Utrecht, Weesp, Hilversum, Zuilen en
Muiden) weerklank gevonden. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het feit,
dat het de illegale CPN is geweest, die de staking heeft voorbereid en uitgeroepen en dat
diezelfde CPN in wijde regio Amsterdam sterk was vertegenwoordigd.

207 Idem.
208 SRE, t.a.p., brief secretaris generaal  van het departement van binnenlandse zaken  d.d. 10 januari

1941 aan Durgemeesters, inv.nr. B 02415.
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- Nauwelijks iets te merken in Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant is er evenals in de rest van het land van een staking eind
februari of begin maart nauwelijks sprake geweest. Dit geldt ook voor de Philipsfabrieken
in Einhoven waar geen activiteiten in die richting hebben plaatsgevonden.212

Alleen in Breda werden op een opgehangen plakaat van de 'Wehrmachtsbefehlsha-
ber' oranjekleurige brie es geplakt met het opschrift "Leve Amsterdam" en "Nederland
vrij".   Dit is ongetwijfeld  het werk geweest  van  de  kant  van de communisten,  die in Breda
vrij talrijk waren. 213

Voorts werd er aan de grens met Noord-Brabant op 27 februari '41 een staking
gemeld bij de bruggenbouw in Hedel.214

De Duitsers hebben overigens wel degelijk rekening gehouden met een staking op 6
maart 1941, hetgeen ook de bedoeling van de CPN is geweest. Zo moesten op 5 maart
1941 alle diensttakken van de 'Ordnungspolizei' vanaf vier uur 's middags in verhoogde
alarmtoestand zijn, terwijl o.a. in Tilburg vanaf 16 uur de telefoon- en telegraafcentrale
werd bewaakt.215

Het bleef evenwel rustig, waarna de in Noord-Holland afgekondigde uitzonderings-
toestand werd opgeheven, terwijl ook bijna alle ongeveer tweehonderd opgepakte
ambtenaren, communisten en joden werden vrijgelaten.

Voor enkelen van hen had de staking echter een fatale afloop. Een joodse emigrant
uit Duitsland werd op 3 maart 1941 als eerste tijdens de bezetting gefusilleerd, enkele
dagen later gevolgd door een Amsterdamse communist, die was betrapt bij het aanplakken
van een stakingsoproep  voor 6 maart  1941.

- Invloed op verzet

Toch heeft de mislukte Februari-staking er in belangrijke mate toe bijgedragen de
verzetshouding van allen aan te wakkeren, daar thans een ieder zich deel voelde en wist
van een groot geheel. Bovendien is hierdoor de verschijning van de illegale pers gestimu-
leerd  en de hulpverlening  voor het eerst op grote schaal   aan  de orde gesteld. Voorts  werd
er openlijk door tot uitdrukking gebracht, dat de tegenstellingen tot de nationaal-socialis-
ten, die volgens sommigen nog overbrugd konden worden, in werkelijkheid van onver-
zoenlijke aard waren. 216

De eerste fase van de bezetting werd in het algemeen gekenmerkt door een sfeer van
loyale samenwerking met de bezettingsmacht. De politie bleef weliswaar belast met de
handhaving van de openbare orde en rust maar werd wel rechtstreeks onder toezicht van
de Duitse politie geplaatst. De confrontatie tussen de leden van de NSB en in het bij-
zonder van de WA en de Nederlandse Unie stelde de politie al snel voor grote problemen.
Van de in het vooruitzicht gestelde uitbreiding van de Nederlandse politie is in de eerste
fase van de bezetting in Noord-Brabant nauwelijks sprake geweest. Wel werd een begin
gemaakt met de reorganisatie van de politie en liet Rauter duidelijk merken, dat hij van
plan was een duidelijk stempel te drukken op het optreden van de politie.

212 Interview te Eindhoven op 17 februari 1997 met dr. I.J. Blanken, bedrijfshistoricus N.V. Philips
Electronics.

m GABL archief gemeente olitie Breda  1937  - 1974, politierapport  van 27 februari 1941 verzonden
aan 'Sicherheitspolizei s-Hertogenbosch, inv.nr. 34b.

214 Van den Eijnde, Vught in de Tweede Wereldoorlog, 66.
215 Seijes, De februai-staking,  172.
216
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Hoofdstuk IV Druk neemt toe
Maart 1941 - maart 1943 (invoering staatspolitie)

Intussen begon er een einde te komen aan de periode van betrekkelijke rust. Door het
uitstellen   van de invasie    na de nederlaag van Duitsland    in de luchtslag om Engeland,
raakte de bevolking er van overtuigd, dat het voortzetten van de oorlog het enige middel
was om de ondergang van het Duitse rijk te verkrijgen.

De eerste anti-joodse maatregelen werden getroffen en na een gewelddadig treffen in
Amsterdam tussen demonstranten tegen anti-joodse maatregelen en de Duitse politie wer-
den als vergelding de eerste joden op transport gesteld. Inmiddels werd de voorloper van
de Joodse raad in Amsterdam op'last van de Duitsers opgericht en kwam het proces van
de algehele deportatie van de joden op gang.

$  1.     Opteiding  politie

Een van de bij uitstek geschikte middelen om de invloed op de politie te vergroten was
om de uitbreiding van de politie te doen geschieden door middel van de nieuwe orde
welgezinde functionarissen. Het was dan ook niet te verwonderen, dat in het voorjaar
1941 besloten werd tot oprichting van een Politie Opleidingsbataljon, waarin zowel de
nieuw te vormen gekazerneerde politie-eenheden als de 'staatliche Schutzpolizei' moesten
worden opgeleid, alsmede de 'gesamten Nachwuchs der Niederlandischen Polizei'.   Na
een verbod in mei 1941 van de 'Befehlshaber der Ordnungspolizei' om nog nieuw politie-
personeel aan te stellen, bepaalde Rauter een week later, dat alleen nog politiefunc-
tionarissen konden worden aangesteld,     die een opleiding hadden genoten     " in einem
Polizei-Lehrbataillon".217

Overigens had kort daarvoor de 'Verbindungsoffizier' van genoemde bevelhebber bij
de procureur-generaal, fgd. directeur van politie te 's-Hertogenbosch, de in politiekringen
alom gevreesde 'Major der Gendarmerie' Wolk van zich laten horen. Hij wenste voor 1
april 1941 "aus dienstlichen Grunde" de toezending van foto's van de commissarissen en
inspecteurs van politie in uniform gekleed maar zonder pet. Naar de werkelijke gronden
van het verzoek behoefde men werkelijk niet te raden. 218

Kort daarop volgde de oprichting van het omstreden Politie Opleidingsbataljon
(POB) in Schalkhaar, waarvan de uit de krijgsmacht ingestroomde kapitein der mare-
chaussee F.A.C. Donders als commandant werd benoemd. Maar in feite werd de dienst
uitgemaakt door een 'Major der Schutzpolizei' en zijn staf. 219

Een jaar later   per   1   maart 1942 volgde de oprichting   van de politie-officiersschool
te Apeldoorn, waar veel lagere -doorgaans nationaal-socialistisch gezinde- politiefunctio-
narissen een spoed opleiding van enkele maanden zouden volgen om als officier of als
'onderluitenant' hun rentree in de korpsen te maken.

$ 2.  Plan Rauter mislukt

Uit die tijd dateerde ook het plan van Rauter om te komen tot de oprichting van een

217
Kelder, De Schalkhaarders,  12.

218 GARN, archief gemeentebestuur 1936-1975, Brief van 'Verbindungsoffizier BdO' d.d. 5 maart
1941 aan burgemeester van Roosendaal en Nispen, inv.nr.  9838.
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Nederlands politiebataljon, dat dienst zou gaan doen achter het Oostfront. Dit bataljon zou
een sterkte moeten hebben van een tiende deel van het korps marechaussee en na een

220

half]aar worden vervangen door een even groot contingent en zo vervolgens.
De voornaamste taak van een politiebataljon was de ordehandhaving in een (meestal

vijandig) gebied. Zij werden in principe voor een langere tijd op een vaste plek gestatio-
neerd, maar door gebrek aan mankracht waren ze met name in Oost-Europa voor alles
mobiel. Hun taken waren zeer uiteenlopend en omvatten het gehele normale politiewerk.
Ze bewaakten installaties en gebouwen en bestreden de partizanen. Ze voerden ook
razzia's uit en deporteerden mensen voor dwangarbeid in Duitsland of naar een of ander
kamp. Soms vochten ze ook mee aan het front.221

Bestuurlijk vielen de politiebataljons onder de Hogere SS- en Politieleider (HSSPF),
hetgeen een verklaring vormde voor het initiatief van Rauter, waartegen bij de marechaus-
see grote weerstand bestond.222

Hierop wijzigde Rauter zijn plannen. In eerste instantie zouden alleen vrijwilligers
vertrekken, die Duitse uniformen zouden krijgen en in Duitse dienst zouden treden. Om
zijn plannen toe te lichten belegde Rauter op 3 juli 1941 een samenkomst van een
vijftigtal van de oudste officieren der marechaussee in het paleis aan de Kneuterdijk. In
het bijzijn van de pas benoemde secretaris-generaal van justitie mr. J.J. Schrieke en de
inspecteur van het wapen der marechaussee hield Rauter een krachtig pleidooi voor het
dienstnemen bij het bataljon en nodigde de aanwezigen, die hierbij dienst wilden nemen,
uit op te staan. Slechts twee van de aanwezigen gaven hier gevolg aan en dat waren
reserve-officieren, die kort tevoren bij het wapen waren geplaatst. 223

Rauter bepaalde nu, dat deze twee officieren de verschillende onderdelen van de
marechaussee zouden gaan bezoeken om de onderofficieren en manschappen op te wekken
zich voor de dienst achter het front aan te melden. 224

In een brief van de inspecteur der marechaussee, luitenant-kolonel A.P.H. Boelaard,
aan de korpscommandanten werd het bezoek van de kapiteins Donders en jhr. Op ten
Noort aangekondigd en werden alle commandanten opgedragen de brief voor te lezen.225

De wervingsactie werd een volslagen mislukking aangezien er bij de onderofficieren en
manschappen vrijwel geen belangstelling bestond.226 WeI werd er een "praatje ver-
spreid" dat zich zeshonderd marechaussees voor dienstneming hadden aangemeld, maar
dat was gelogen, want er had zich toen nog niemand aangemeld. Op de voorlichtingsbij-
eenkomsten bleven alle aanmeldingsformulieren op de stoelen liggen. 227

Toen bleek dat uiteindelijk slechts bij vijftig van de vijfduizend leden van de
marechaussee belangstelling voor dienstneming bleek te bestaan, was het plan daarmede
van de baan, hetgeen een unieke gebeurtenis mag worden genoemd. Rauter was er
namelijk niet de man naar om van plannen af te zien. Bij de dit maal ondervonden
massale weerstand van de marechaussee heeft hij dat echter wel gedaan.

228

Blijft over de vraag waarom nadien van een zo'n massaal protest geen sprake meer
is geweest? Waarom was er geen mogelijkheid meer voor een dergelijk eensgezind
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225      Van den Hoek, a.w., 296. copie van brief d.d. 8 juli 1941, nr.  1052.
226 Interview te Bergen op Zoom op 19 september 1996 van P.J. de Moor.
227 Interview te Eindhoven op 4 en  11  december  1941  met G.  van den Boom.
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verzet? Ongetwijfeld heeft hierbij ook een rol gespeeld, dat het wapen van de (koninklij-
ke) marechaussee toen nog nauwelijks was gernfiltreerd door verkeerde elementen,
hetgeen van het later nieuw geformeerde politieapparaat helaas niet gezegd kan worden.

Ook bij de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) was men niet zo gesteld op de
marechaussee. De wnd. leider van het district Noord-Brabant liet dit bij herhaling blijken.
Zo ook op 25 juli 1941 tijdens een openbare vergadering der NSB te Middelbeers, waar
tijdens zijn openingstoespraak het aanwezige publiek zich verwijderde. Hij zei toen: "Is
het  omdat de marechaussee U gezegd heeft,  dat  gij   weg  moet gaan?", terwijl hij later  in
zijn toespraak nog diverse beledigende uitdrukkingen tegen en over de marechaussee be-
zigde.229

Wellicht heeft bij de beeldvorming van de marechaussee een rol gespeeld het feit dat
alles in het werk werd gesteld om niet met het personeel van het Politie Opleidings Batal-
jon (POB) vereenzelvigd te worden.230

Toen in juli 1941 een aantal marechaussees, die zich daarvoor vrijwillig hadden
opgegeven, een cursus bij het POB zouden gaan volgen, eiste de commandant dat allen
zich in nationaal-socialistische zin zouden laten opvoeden, voor hen die dit niet wensten,
was bij het POB geen plaats. Dat het merendeel daar geen zin in had, moge blijken uit

231het feit, dat ongeveer honderd manschappen naar hun standplaats terugkeerden.

$  3.    Gekidelijke  nazificering

Al vrij snel werd er een vorm van identificatieplicht ingevoerd en wel vanaf 1 oktober
1940 door middel van een van een foto voorziene distributiestamkaart of een pas-
poort.232

Eerst in 1941 volgde de invoering van het persoonsbewijs dat in de daarna volgende
jaren een belangrijke rol zou spelen bij de door de bezetter te nemen maatregelen.213

- Persoonsbewijs

Geen land in bezet Europa, en ook Duitsland niet, heeft in de periode van het nationaal-
socialisme een identiteitsbewijs gekend dat technisch en administratief zo perfect was als
het Nederlandse persoonsbewijs. Hoeveel duizenden mensenlevens dit systeem gekost
heeft, valt niet nauwkeurig te schatten.234 Vandaar dat de illegaliteit er alles aangedaan
heeft om persoonsbewijzen te vervalsen. Het is echter een gigantische opgave gebleken
om persoonsbewijzen te wijzigen dan wel na te maken en eigenlijk is het nooit helemaal
gelukt een persoonsbewijs te maken dat aan een serieuze controle van de Duitsers kon
ontsnappen.

235

Dat is dan ook de verklaring waarom vanaf den beginne getracht werd om originele
persoonsbewijzen in handen te krijgen. Zo werd in augustus 1942 door de Rijksinspectie
van de bevolkingsregisters reeds melding gemaakt van het feit, dat het al enige malen is

229
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voorgekomen, dat persoonsbewijzen en rijkszegels zijn ontvreemd c.q. aan niet-rechtheb-
benden zijn uitgereikt danwel door inbraak verloren zijn gegaan.

236

De burgemeesters werd verzocht ter voorkoming van moeilijkheden de voorraad
persoonsbewijzen en rijkszegels op te slaan in een brandkast, kluis of andere tegen
diefstal beveiligde ruimte, zodat buiten "Uw medeweten of goedvinden, niemand aan dat
materiaal kan raken" . 237

- Bestuurlijke hervorming gemeenten

Een van de in het kader van de Februari-staking getroffen maatregelen was, dat door de
Rijkscommissaris aan te wijzen gemeenten zou worden bestuurd door een regeringscom-
missaris. De bevoegdheden en verplichtingen van de burgemeester gingen in een dergelijk
geval over op de regeringscommissaris, die onder toezicht kwam te staan van de
commissaris der provincie. Zowel het college van burgemeester en wethouders als de
gemeenteraad werden in een dergelijk geval ontbonden. In eerste instantie werden alleen
enkele gemeenten in het westen des lands (o.a. Amsterdam, Zaandam, Hilversum en
Haarlem, later gevolgd door Maassluis) aangewezen.

238

Al spoedig zou de 'noodmaatregel' echter vervangen worden door bijzondere
maatregelen op administratiefrechtelijk gebied.239 Hiermede kwam aan het "ons dierbare

goed van het provinciale en gemeentelijke zelfbestuur onder een onschuldig schijnende
vlag" een einde. 240

Het was in het vervolg de burgemeester, die als eenhoofdig gezag optrad en naast

zijn eigen functie, ook de taak van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en
wethouders en van de gemeentelijke commissies waarnam. Aangezien dit toch wel een
beetje veel werd voor 66n persoon benoemde de burgemeester voor de duur van zes jaar
ten minste twee, doch niet meer dan zes wethouders, teneinde hem bij het besturen der
gemeente te vertegenwoordigen.

241

- Gewetensvraag burgemeesters

Ongetwijfeld zijn veel burgemeesters en wethouders in die augustusdagen, de verordening
trad  1  september  1941 in werking,  voor de gewetensvraag komen te staan  of zij  hun  func-
ties nog langer konden blijven waarnemen. Van de zijde van de illegaliteit kwam het
consigne: 'weggaan! ,242

Er waren daarvoor weliswaar zwaarwegende argumenten, zoals het wegvallen van
de democratische basis van hun benoeming en verkiezing, maar daar stonden de evenzeer

respectabele motieven van het "op hun post blijven" als aangegeven in de 'Aanwijzingen'
tegenover. Overigens had de Rijkscommissaris de weigering om aan te blijven nog extra

236 GARN, archief kabinet burgemeester, circulaire riiksinspectie van de bevolkingsregisters d.d. 27
augustus 1942 aan burgemeesters, inv.nr. doos 5738.

237 Idem.
238 Eerste verordening van de riikscommissaris betreffende buitengewone maatregelen op staats- en

administratiefrechtelijk gebied  van   1   maart 1941 nr.36/1941, in Verordeningen   voor  het   bezette
Nederlandsche gebied, deel A.

239 Achtste verordening van de rijkscommissaris betreffende biizondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied  van   11   augustus   1941 nr. 152/1941, in Perordeningen   voor  her bezette Neder-
landsche gebied, ded A.
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Nederlandsche gebted, deel A.
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moeilijk gemaakt door in dat geval noch wachtgeld, noch pensioen, noch weduwe- of
wezenpensioen toe te kennen. 243

De algemene gedragslijn is kennelijk geweest, dat door aan te blijven de zaken
eenvoudig op de oude voet konden worden voortgezet, hetgeen voor de burgerij van niet
te onderschatten betekenis  was. 244

De ervaringen met NSB-burgemeesters en NSB-wethouders hebben overigens ook wel
duidelijk aangetoond, hoe belangrijk het was deze elementen zo lang mogelijk buiten de
deur te houden.245 Was er eenmaal een NSB-burgemeester, dan was het meestal de
inleiding tot een binnendringen van allerlei onbekwame, maar niettemin hoogst gevaarlij-
ke elementen in het gemeentelijke apparaat, waardoor het saboteren van de goede
ambtenaren ten zeerste werd bemoeilijkt.246

- Bestuurlijke hervorming provincie

Ook voor de commissaris der provincie werden analoge veranderingen doorgevoerd als
voor de burgemeester. Door hem worden zowel de taak van de proviciale staten, de
provinciale commissies als van gedeputeerde staten waargenomen.

247

Door de commissaris der provincie werden -evenals door de burgemeester- ten
minste twee doch niet meer dan zes bestuursraden benoemd, teneinde hem bij het bestuur
der provincie te vertegenwoordigen. In Noord-Brabant trokken de commissaris, jhr. mr.
A.B.M.G. van Rijckevorsel, en zijn gedeputeerden zich van de verordening niets aan: "de
vergaderingen van het college werden zoveel mogelijk gehouden als weleer en de beraad-
slagingen eveneens". 248

Rijkscommissaris Seyss-Inquart schreef eind '41 aan de 'Beauftragter' in Den
Bosch, dat Van Rijckevorsel zo lang mogelijk zijn positie wil behouden, omdat hij het
spel   nog   niet ten gunste van Duitsland beslist beschouwt   en zo vervolgt   hij:    " Als   deze

··  i 249man valt, zal veel verzet in de provincie gebroken ziln .

- Oprichting Arbeidsdienst

In het voorjaar had de Rijkscommissaris al een ander nieuw wapen in het kader van de
'Germanisering' van het bezette Nederlandse gebied in stelling gebracht. Het was de
invoering van de Arbeidsdienst voor alle jonge Nederlanders van beiderlei kunne, die
verplicht worden hun volk te dienen en daarmede een ereplicht jegens het Nederlandse
volk zouden vervullen. 250

De dienstplicht van een half jaar moest worden vervuld in de leeftijd van achttien
tot vijfentwintig jaar en zou in de regel in het negentiende levensjaar vallen. Zolang de
Arbeidsdienst zich nog in een stadium van opbouw bevond, zouden uitsluitend of in de

243
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244 In 't Veld, t.a.p., 445.

245 Idem.
246 In 't Veld, t.a.p., 452.

247 Achtste verordening  van de rijkscommissaris  van  11   augustus 1941 nr. 152/1941, afdeling  III,  in
Verordeningen voor het bezette Nederlandsche gebied, deel A.

248 De long, Her Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog , deel 5 eerste helft,
242.

249 Idem,

m         Verordening  van  de   rijkscommissaris  van  23   mei   1941   nr.   97/1941, in Verordeningen voor her
bezette  Nederlandsche  gebied,  deel  A.
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eerste plaats vrijwilligers worden opgeroepen. Het overgrote deel van de eerste groep,
waarmede de Arbeidsdienst van start was gegaan (gedemobiliseerde militairen) wilde niets
van het nationaal-socialisme weten, waardoor er al snel problemen ontstonden met de
'Reichsarbeitsdienst'.251

De  eis  van de invoering  van de 'Germaanse speergroet', zijnde de nazigroet zonder
de  woorden 'Heil Hitler',   liet  geen  twij fel bestaan  over  de ware bedoelingen: Nederland
een nationaal-socialistische arbeidsdienst te geven, die niet anti-Duits was ingesteld.252

- Verenigingen verboden

In juni 1940 werd at een eerste stap gezet in de beperking van het grondwettelijk recht
van vereniging door de oprichting van een vereniging afhankelijk te stellen van een
voorafgaande aanmelding. 253

Nagenoeg gelijktijdig volgde de liquidatie van de Vrijmetselarij.254 De Rotary was
255eenzelfde lot beschoren, aangezien het een vrijmetselarij met geheime regels was.

In de loop van 1941 werden zowel vakverenigingen als politieke partijen verboden.
De ondergang van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond was voor de Rooms-
Katholieke bisschoppen aanleiding tot een heftig protest in de vorm van het mandement
van 25 juli 1941. Daarin werd medegedeeld, dat katholieken geen lid mochten blijven van
het werkliedenverbond in zijn nieuwe gedaante. Maar ook aan de leden van alle andere
mantelorganisaties der Nationaal-Socialistische Beweging, zoals bijv. Medisch Front, het
Rechtsfront, het Agrarisch Front en de Cultuurkring zouden voortaan de sacramenten ont-
houden worden. 256

Op de dag van de voorlezing van het mandament in de katholieke kerken -zondag 3
augustus 1941- werden duizenden gestencilde exemplaren in het land verspreid, hetgeen
tot gevolg had dat vele R.K.-geestelijken en parochianen werden gearresteerd.

- Kameraadschapsbond

Ook de (christelijke, katholieke en neutrale) vooroorlogse organisaties van politieperso-
neel werden in de zomer van '41 opgeheven. Op verzoek van Rauter werd door de
overste der marechaussee H.W.B. Croiset van Uchelen een nieuwe eenheidsorganisatie in
het leven geroepen, de 'Kameraadschapsbond der Nederlandsche politie'.257

Volgens genoemde overste zou de 'Kameraadschapsbond' de enige erkende vakbond
der Nederlandse politie worden, waarin de politieambtenaren van alle takken van dienst
en van alle rangen verenigd zouden worden. 258

Een politieagent uit Amsterdam, lid van de NSB, werd de 'leider' van deze bond,
die in mei '42 werd toegevoegd aan het Nederlands Arbeidsfront, dat in de plaats was
gekomen van de oude vakcentrales. 259
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Ter inleiding van het verplichte lidmaatschap vond er op 21 november 1942 een
feestelijke bijeenkomst plaats op kasteel Oud-Wassenaar, waar de gehele top van de
Nederlandse politie alsmede de 'HOhere SS und Polizeifilhrer' Rauter aanwezig waren. De
bondsleider majoor IJ. de Boer ging er in zijn toespraak vanuit dat elke politieambtenaar
lid van de bond zou worden. Maar voor het geval een enkeling zijn verplichting ten
opziehte van het geheel niet mocht inzien, zou het wellicht nodig zijn hem in het belang
van allen tot het lidmaatschap te verplichten. Het bestuur was er echter van overtuigd, dat
alle politiemannen de waarde van hun bond zullen beseffen zodat een weinig eervolle
verplichting tot toetreding, welke zo geheel in strijd is met de grondslagen van kameraad-
schap, totaal overbodig zal blijken te zijn. 260

Toch heeft men het risico kennelijk niet willen lopen, dat een aantal politiefunctio-
narissen geen lid zouden worden. Met ingang van 1 januari 1943 werden op grond van
een besluit van de gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandse politie name-
lijk "allen, die in vasten of tijdelijken actieven dienst bij de Nederlandsche Politie een
dagtaak vervullen, daaronder begrepen het administratief personeel, lid van den Kame-

I 261
raadschapsbond der Nederlandsche Politie .

Ter viering van dit feit werd in Tilburg op 30 december 1942 een 'Kameraad-
schapsavond' gehouden, waarbij de aanwezigheid van het gehele personeel verplicht was
en degene, die een uniform had, niet in burger mocht verschijnen. Het werd voorts op
prijs gesteld de respectievelijke echtgenote    c. q. verloofde    en een enkele huisgenoot
aanwezig te doen zijn. Het enige aantrekkelijke van de avond is waarschijnlijk geweest de
afgifte van bonnen voor een vrije vertering. 262

Het verplichte lidmaatschap van de Kameraadschapsbond werd door het merendeel
van het politiepersoneel niet met instemming begroet. Onder het personeel van de
gemeentepolitie Helmond bestond daarover ontevredenheid, temeer daar de contributie
zeer hoog was. 263

De contributie, die bij de uitbetaling der salarissen werd ingehouden, bedroeg bij
een  jaarsalaris   tot  f   1500.--  f   1,30 per maand;   bij een salaris tussen  f   2500,--   en
f 3500.-- f 2,60 per maand en boven f 5000.-- f 4,35 per maand.264

De burgemeester van Breda was van mening dat de inhouding van de contributie
voor de Kameraadschapsbond in strijd was met de Ambtenarenwet en vandaar dat hij zich
tot de secretaris-generaal van het departement van justitie wendde met het verzoek door
een wijziging van de Ambtenarenwet een dergelijke inhouding mogelijk te maken. 265

De secretaris-generaal van het departement van justitie antwoordde dat hij aan zijn
opdracht tot inhouding van de contributie voor de Kameraadschapsbond niets had toe te
voegen   en  dat hij verlangde,   dat   "U   aan de verstrekte opdracht gevolg geeft".266   De
commissaris van politie op zijn beurt kreeg daarop van de burgemeester het verzoek met
een en ander rekening te houden. 267

260 Hartendorf, Politieverzet in Haarlem, 13.
261 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, dienstorderboeken, Besluit  van 30 december   1942  van

gevolmachtigde voor reorganisatie van Nederlandse politie, inv.nr. 1104/1109.
262 GAT, t.a.p., dagorder van commissaris van politie van 24 december 1942, inv.nr. 1104/1109.

263 GAHm. archief gemeentepolitie 1892 - 1949 verslag van burgemeester aan Befehlshaber der
Ordnungspolizei periode 1) december 1942 - 14 januari 1943, inv.nr. 2.
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- Opheffing politieke partijen

Na de opheffing eind juni '41 van de politieke partijen in Nederland, het opgaan van de
NSNAP in de NSB en de opheffing van het Nationaal Front en de Nederlandse Unie was
de NSB de enige toegelaten politieke partij in Nederland geworden. Aan de vooravond
daarvan  was de leider  van deze partij   ir.   A. A. Mussert  op 12 december   '41 naar Berlijn

268gegaan om "Adolf Hitler, als germanischem Fuhrer Treue bis in den Tod" te zweren.
Daags daarna werd het algemeen secretariaat van de Nederlandse Unie in Den Haag

door de 'Sicherheitspolizei' bezet, werd huiszoeking gedaan bij de leden van het Drieman-
schap en werden honderden kantoren en alle Unie-winkels leeggeroofd, gesloten en verze-
geld. Het vormde alles een logische overgang naar positief verzet. Van meet af aan had in
de Nederlandse Unie als massabeweging immers een verzetselement gestoken. 269

$ 4.  Reorganisatie politie gaat door

De reorganisatie van de politie geschiedde -zoals gezegd- stap voor stap. Een van die
stappen was de opheffing per 1 maart 1941 van de nog kort tevoren uitgebreide rijksveld-
wacht en de overheveling naar de marechaussee. Daarmede kon de voorbereidende fase
van de reorganisatie als afgesloten worden beschouwd. Er resteerden in feite nog slechts
twee grote politie-onderdelen:
- de gemeentepolitie met een sterkte van ca 14.000 man onder het departement van

binnenlandse zaken en
-   de marechaussee met een sterkte van ca 6.000 man onder het departement van justitie.
Voor Rauter werd de situatie weliswaar wel wat overzichtelijker, twee soorten politie
onder twee departementen, maar ook dit ging hem nog niet ver genoeg, al vormde het
wel een goede uitgangspositie voor de reorganisatie, die nu kon beginnen.

Het begin daarvoor vormde de benoeming per 1 juli 1941 van een 'Gevolmachtigde
voor de reorganisatie   van de Nederlandsche politie'. Hiermede   werd de volgende   en
beslissende stap gezet in de vorming van 66n groot politieapparaat onder dan departement.

Aangezien de organieke sterkte van de gemeentepolitie meer dan twee keer zo groot
was als die van de marechaussee, zou het voor de hand gelegen hebben om de nieuw te
benoemen functionaris onder te brengen bij het departement van binnenlandse zaken. In
die dagen speelden evenwel andere factoren   een veel belangrijkere   rol.    In dit geval   was
dat het vertrek per 18 maart 1941 van secretaris-generaal van justitie mr. Tenkink, die
per 1 juli 1941 werd opgevolgd door J.J. Schrieke, hoogleraar in het Indische staats- en
administratief recht aan de Leidse universiteit. Schrieke was in de mei-dagen '40 vanwege
zijn sympathie voor het Derde Rijk genlterneerd geweest en nadien lid geworden van de
NSB.270

Ofschoon  hij -zo later bleek- geen scherpslijper was, was hij wel volgens Rauter
een trouwe en betrouwbare aanhanger van de Fuhrer en absoluut Groot-Germaans geori-
enteerd.271

Het is duidelijk dat in die dagen het departement van justitie de voorkeur kreeg
boven het departement van binnenlandse zaken. Daar was sinds 1 maart 1941 door
toedoen van Rauter op een ondergeschikte functie werkzaam bij het directoraat-generaal
van politie mr. L.J. Broersen, die weliswaar niets afwist van de politie, maar weI zijn
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sporen had verdiend als medewerker van de geheime dienst van de Nationaal Socialisti-
sche Beweging (NSB).272

Bij die dienst, die in de herfst van 1940 was omgevormd tot de 'Centrale Inlichtin-
gen Dienst' (CID), ging Broersen door voor een medewerker met grote ambities, die
regelmatig contact had met Rauter en deze ook waarschuwde, dat door de CID niet alle
informatie werd doorgegeven   aan de 'Sicherheitsdienst', waarna   de   CID   op   last   van
Rauter werd ontbonden.273

Broersen kreeg op het directoraat-generaal van politie ruimschoots de gelegenheid
zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken met betrekking tot de reorganisatie
van de politie. Na hierover aan Rauter gerapporteerd te hebben, achtte   deze   de   tijd   rijp
om hem -onder strikte voorwaarden- te belasten met die reorganisatie. De komst van
Broersen op het directoraat-generaal van politie was een mooie aanteiding om de functie
van directeur-generaal van politie op te heffen en luidde voorts het voortijdige vertrek per
1 mei 1941 in van de inspecteur-generaal van de Nederlandse politie. Met de waarneming
van de sterk uitgeholde functie -toezicht op de juiste uitoefening van de dienst en regeling
van de bijstand- werd belast de luitenant-kolonel H.W.B. Croiset van Uchelen. 274

In het kader van de reorganisatie van de politie werd eind 1941 het directoraat-
generaal van politie opgeheven en vervangen door de gevolmachtigde voor de reorganisa-
tie van de politie, die aanvankelijk alleen op het departement van justitie maar later ook
op binnenlandse zaken de sleutelfiguur werd voor alle politieaangelegenheden.

$  5.    Toetsingsarrest  Hoge  Raad

Het veelomstreden arrest van de Hoge Raad van 12 januari 1942, het zgn. 'toetsingsar-
rest' heeft de gemoederen zowel in als nog geruime tijd na de bezetting danig bezig
gehouden, hetgeen gezien het 'uitstralingseffect' niet verwonderlijk is. 275

De vraag waar de Hoge Raad zich voorgesteld zag, was of "de Nederlandsche rech-
ter de innerlijke waarde of billijkheid eener wet mag beoordeelen en een wet mag toetsen
aan een verdrag, zooals dat waarvan het Land-Oorlog-Reglement 1907 deel uitmaakt en
aan een voorschrift  als het Decreet  van den Fuhrer   ". 276

- Wel of geen toetsing?

C.M.0. van Nispen tot Sevenaer is van mening dat de Hoge Raad en vele andere juristen
van de verkeerde veronderstelling uitgingen, dat men te doen had met een wet in de
gewone zin van het woord of met een uitdrukkelijk door de landswet aan de bezetter
verleende bevoegdheid.277

Volgens Van Nispen tot Sevenaer was er evenwel geen sprake van een wet in
Nederlandse zin en heeft de Hoge Raad een algemeen staatkundig beginsel misleidend
gebruikt en aldus alle onrecht formeel goedgepraat.

278

De opvatting van Van Nispen tot Sevenaer wordt evenwel door een groot aantal

juristen niet gedeeld en zeker niet door de waarnemend president van de Hoge Raad
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tijdens de bezetting N.C.M.A. van den Dries, die een omvangrijk pleidooi heeft ge-
houden ter rechtvaardiging van de houding van de Hoge Raad tijdens de bezetting. 279

Van den Dries wees er op, dat artikel 43 van het Land-Oorlog-Reglement 1907
bepaalde, dat wanneer het gezag van de wettelijke overheid feitelijk is overgegaan in
handen van degene, die het land heeft bezet, deze alle maatregelen neemt, die in zijn
vermogen staan, teneinde voor zoveel mogelijk de openbare orde en het openbare leven te
herstellen en te verzekeren en zulks, behoudens volstrekte verhindering, met eerbiediging
van de in het land geldende wetten. 280

In ons land is bij de herziening van 1848 in de Grondwet een bepaling opgenomen,
dat de rechter in voor hem aanhangige rechtsgedingen de rijkswetten moet toepassen zon-
der te beoordeelen, of zij met de Grondwet in strijd zijn, aangezien men die beoordeling
uitsluitend aan de wetgever zelf wilde overlaten. Hierover kan dan ook geen verschil van
mening bestaan. Maar wel over de vraag of tijdens de duur van de bezetting de nationale
rechter de bevoegdheid heeft te beoordelen of de maatregelen van wetgevende aard van de
bezetter met overschrijding van de bij verdrag vastgestelde beperkingen zijn vastgesteld.

Noch het Land-Oorlog-Reglement  van  1907  noch het Land-Oorlog-Reglement  van
1899, waaruit artikel 43 letterlijk is overgenomen, bevatten evenwel enige bepaling
omtrent dit toetsingsrecht.281

Bij het bestaan van een dergelijk toetsingsrecht zou het wetgevend beleid van de
bezetter voor een aanmerkelijk deel onder controle van de nationale rechter zijn geplaatst,
hetgeen nu niet bepaald past in de door de bezetting ontstane verhoudingen. De bezetter
zal bovendien "de rechters van den vijandigen staat wantrouwen en mogen wantrouwen,
indien het gaat over aangelegenheden, waarbij zijn belang rechtstreeks betrokken is en in
botsing  komt  met de belangen  van het bezette land".282

De Hoge Raad heeft derhalve als haar oordeel gegeven, dat rechtelijke toetsing Dij-
dens de bezetting onaannemelijk is. Hierbij heeft ook een belangrijke rot gespeeld dat er
geen twijfel bestaat over het feit, dat het normaal wordt geacht, dat de rechterlijke ambte-
naren in het belang van hun land hunne rechtsprekende taak zullen blijven vervullen,
maar dat wil niet zeggen, dat er geen verandering is gekomen in hun positie. De "staat-
kundige onafhankelijkheid, ontleend aan de constitutie van het eigen land, is vervallen en
de bezetter heeft de macht aan hunne uitspraken geen uitvoering te geven en hen van de
verdere vervulling van hunne  taak te ontheffen".283

- Taak neerleggen

Het enige wapen, waarover de rechterlijke macht dan nog beschikte, was om hun taak
neer te leggen, waarna de bezetter de voor de handhaving nodige rechtspraak in eigen
hand zou kunnen nemen. Gezien het grote leed, dat de Duitse gerechten en politie-
organen over een deel van de bevolking hadden gebracht, was het voor Van den Dries
onbegrijpelijk, dat min of meer honend de vraag werd gesteld, "waarom de Hooge Raad
en  de verdere rechterlijke macht  niet de consequenties hebben getrokken", hetgeen  toch
goed beschouwd niet anders wilde zeggen dan waarom zij niet nog een belangrijk deel der
strafrechtspraak aan "Duitse handen hadden overgeleverd".

Indien dat was gebeurd, zo stelde Van den Dries vast, dan zou de toestand zijn

279 Van  den  Dries,  De   Hooge   Raad  der  Nederlanden  tijdens  de  bezetting.
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28I Van den Dries, a.w., 17 en 18.
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ontstaan, dat de Nederlander in het algemeen liever onvervolgd zou hebben gelaten, wat
een landgenoot tegen hem bedreef, dan hem over te leveren aan de repressie van een
Duitse rechter. Bovendien zou menig Nederlandse politieman zich door gelijke overwe-
gingen hebben doen leiden. Dit zou tot gevolg een intredende straffeloosheid tot gevolg
hebben gehad. Wat dat betekende, heeft een ieder in de laatste maanden der bezetting
kunnen ervaren. 284

L.H.K. van Asch van Wijck daarentegen was bepaald niet gelukkig met de 'toon
van het arrest' en vroeg zich af of het niet beter was geweest te vermelden, dat de wetge-
vende maatregelen van de bezetter, krachtens de tijdelijk bestaande feitelijke machtver-
houdingen, tijdelijk kracht van wet hadden, ongeacht wat na afloop over hun geldigheid
of ongeldigheid en over hun rechtmatigheid of onrechtmatigheid zou worden beslist,285

In de illegale pers werd het arrest van de Hoge Raad beschouwd als "het arrest van
de   volledige   overgave". Vnj Nederland omschreef het gebeurde in de zomer van '43 als
volgt: "Op de avond van de 12de januari '42 zal Seyss-Inquart de heren wel met een
'braaf zo'  op de schouders geklopt hebben".286

- Standpunt regering

Op zuiver juridische gronden lijkt er weinig in te brengen tegen het door de Hoge Raad
ingenomen standpunt. Hirschfeld heeft er weinig goede woorden voor over en spreekt
over "een legalistische benaderingswijze, waarbij zij (de leden van de Hoge Raad) de
materiele en psychologische effecten van de sinds juni 1940 uitgevaardigde verordeningen
op de bevolking buiten beschouwing lieten".287

Ook de regering heeft zich na de bevrijding afgevraagd of de Hoge Raad zich maar
alleen door deze juridische aspecten moest laten leiden. De regering was zich bewust van
het dilemma waarvoor ons hoogste rechtscollege zich geplaatst had gezien: "enerzijds het
belang, gelegen in het zo lang mogelijk in functie blijven, teneinde de Nederlandse recht-
spraak door Nederlandse rechters in tact te houden en de bevolking voor een te duchten
chaos op justitieel gebied te behoeden, anderzijds het belang gelegen in de hoge waarde
voor het moreel der bevolking, indien het hoogste rechtscollege krachtens zijn hoge
autoriteit metterdaad en openlijk de zijde zou hebben gekozen van het verzet tegen de
schromelijke verkrachting  van haar hoogste rechtsgoederen". 288

Dit alles in aanmerking nemende, aarzelde de regering niet als haar stellige mening
kenbaar te maken, dat een krachtigere houding van de Hoge Raad een kostbare bijdrage
en steun zou hebben gevormd tot het energiek verzet van het volk tegen een zo weergalo-
ze kneveling van zon elementaire rechtsgoederen. 289

In de jaren tachtig komen enkele auteurs eveneens tot de slotsom dat de Hoge Raad
bij zijn taakuitoefening tijdens de bezetting tekort is geschoten. Volgens Van de Wiel
werd voor de continuering van de gewone rechtspleging een te hoge prijs betaald en werd
aan rechters en burgers niet duidelijk aangegeven "welke weg moest worden bewan-

284 Van den Dries, a.w., 49 en 50.
283 Van Asch van Wijck De Nederlandse rechtspraak in bezettingstijd in Van Bolhuis e.a. Onder-

drukking  en  verzer,511.
286

De  Jong,  a. w.,  deel 6 tweede helft,  640.
287 Hirschfeld, Bezetting en collaboratie,   135.
288

Persbericht  van   11   oktober 1945 betreffende Het beleid  van  de   Hoge Raad tijdens de oorlog   in

Onderdrukking en verzet, 514 t/m 516.
289 Van Asch van Wijck, t.a.p., 515.
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deld".290 Volgens Mazel   moet het 'Toetsingsarrest' gezien worden  als "een aansporing
om zich bij de verordeningen van de bezetter neer te leggen".291

Het moge duidelijk zijn dat de politie door de Hoge Raad niet werd aangezet tot een
houding van verzet, terwijl zij evenmin werd gesterkt in de idee, dat zij in voorkomende
kon rekenen op de steun van de rechterlijke macht.

$ 6.  Opvoering druk in 1942

De druk wordt in het volgende jaar nog verder opgevoerd. Met medewerking van de
Joodse  raad, die "probeerde te redden  wat  er te redden  valt", werd vanaf medio  1942  een
begin gemaakt met de 'tewerkstelling' van joden in Duitsland.292
- Ontslagen politiefunctionarissen

Binnen de politiegeledingen werden op grond "van hun anti-Duitsche houding of wegens
heimelijke of openlijke handelingen tegen de bezettende macht" door de commissaris-
generaal voor de openbare veiligheid of op diens aanwijzing officieren, onderofficieren en
manschappen van de gemeentepolitie en de marechaussee ontslagen. 293

Voor het op deze gronden ontslagen personeel bleek evenwel herhaaldelijk niet
alleen in overheidsdienst maar zelfs binnen het politieapparaat nog een plaats te worden
gevonden. Het is duidelijk dat dit de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid
niet zinde en vandaar dat hij bepaalde, dat het opnieuw aanstellen van aldus ontslagen
personeel alleen met zijn toestemming mocht geschieden. Daarbij zou ontslagen politie-
personeel in geen geval opnieuw mogen worden aangesteld in dienst van een gemeente,
waarin zij voor hun ontslag werkzaam waren. 294

Blijkens mededeling van de commissaris der provincie aan de secretaris-generaal
van het departement van binnenlandse zaken is hem bij "omvraag van de burgemeesters"
niets van dergelijke benoemingen gebleken. 295

Overigens kan hier wel uit worden afgeleid, dat zowel de anti-Duitse gezindheid van
politiefunctionarissen als de door hen "heimelijk of openlijk gepleegde handelingen tegen
de bezettende macht" bij de bezettende macht bekend waren.

- Vrijwillige hulppolitie

In die tijd werd ook het -terecht- beruchte opsporingsapparaat de 'vrijwillige hulppolitie'
opgericht, dat de gewone politieorganen moest ondersteunen bij de bestrijding van
rampen, openbare noodtoestanden en in bijzondere gevallen van handhaving van de open-
bare orde en de veiligheid van het openbare leven. De vrijwillige hulppolitie zou worden
aangesloten bij de "eenheden en bureelen der gewone politie" en worden onderworpen aan
de aanwijzingen en bevelen van de commanderende instanties der gewone politie. 296

In de zomermaanden van 1941 was reeds overwogen om WA-mannen der NSB ter

290 Van de Wiel, Rechtspleging onder bijzondere omstandigheden in Recht en kritiek 1983, 456.
291 Mazel, In naam van het recht, 89.
292

In 't Veld, De Joodse Ereraad, 25.
293 RANB. archief commissaris der koningin 1920-1969, brief secretaris-generaal van binnenlandse

zaken d.d. 6 maart 1942 aan commissans der provincie, inv.nr. 572.
294 Idem.
295 RANB. archief commissaris der koningin 1920-1969, brief van commissaris der provincie  d.d.  28

maart   1942 aan secretaris-generaal  van net departement van binnenlandse zaken, mv.nr.572.
296

Verordening   van   rijkscommissaris   van   21    mei    1941   no.   67/1942, in Verordeningen voor hel
bezette Nederlandsche gebied, deel B.
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versterking van de gewone politie als hulppolitie in te schakelen. Dit was evenwel door de
Hogere SS- en Politieleider Rauter niet toelaatbaar verklaard, omdat de noodzakelijkheid
daartoe in geen enkel opzicht door de politionele verhoudingen geboden was. 297

Kennelijk waren die verhoudingen inmiddels veranderd en was er wel plaats voor
een vrijwillige hulppolitie, waarmede overigens meer werd beoogd dan alleen maar een
versterking van het politieapparaat. Dit moge blijken uit het feit, dat slechts degenen, die
"de nieuwe Europeesche orde voorstaan en bereid zijn zijn deze naar beste vermogen te
dienen" als agent konden worden benoemd.

$ 7.  Rijwietvordering

In vergelijking met een aantal andere door de bezetter getroffen maatregelen was de
vordering van fietsen in de zomer van 1942 een betrekkelijk onschuldige aangelegenheid.
Toch zijn er weinig maatregelen, die zo veel opschudding hebben veroorzaakt als juist die
rijwielvordering.

- Aankondiging van rijwielvordering

Volkomen onverwacht ontvingen zeventien Brabantse burgemeesters op zaterdag 18 juli
1942 in de late avonduren een telegram van de secretaris-generaal van het departement
van binnenlandse zaken, waarin hij opdracht gaf tot de vordering van rijwielen ten
behoeve van de Duitse weermacht. Het aantal te vorderen fietsen was vastgesteld op
9/10%   van het aantal inwoners  op   1  januari   1941. De secretaris-generaal raadde evenwel

298aan 25 %  meer te vorderen met het oog op later terug te geven rijwielen.
Als datum voor de levering van de "herenrijwielen in gebruikstoestand met gummi-

banden en volledig toebehooren" werd genoemd dinsdag 21 juli 1942. Van de verplichting
tot afgifte van hun rijwiel waren vrijgesteld: handwerklieden, zij die in de landbouw
werkzaam waren, personen behorende tot politie, brandweer en luchtbescherming,
alsmede    zij     die    in het bezit waren    van een ambtsrijwiel. Daarenboven dienden    de
rijwielen van degenen, die dit voor de uitoefening van hun beroep volstrekt nodig hadden,
zo mogelijk niet te worden gevorderd.299

Tijdens het weekeinde werden in de betreffende Brabantse gemeenten de voorberei-
dingen voor de vordering op maandag 20 juli '42 getroffen.

- Breda

In Breda besprak de burgemeester in de voormiddag van zondag 19 juli de vordering met
de  commissaris van politie  aan  wie  hij de "vordering opdroeg". Besloten  werd   dat  op
maandag 20 juli "alle beschikbare politiemannen, mannen van de luchtbeschermingsdienst
en  van de brandweer, totaal naar schatting  200 man, zouden worden bijeengebracht".  Zij
zouden worden voorzien van een legitimatiebewijs en vorderingsbewijzen met duplicaten
teneinde in staat te zijn ieder drie rijwielen te vorderen. De gevorderde rijwielen zouden
vervolgens in een te vorderen garage of loods worden ondergebracht om op 21 juli aan de
Duitse weermacht te worden overgedragen. 300

297 GARN archief gemeentebestuur   1936   - 1975, circulaire directoraat-generaal van politie  d.d.   7juli 1941, inv.nr. 2392.
298 GABr, archief gemeentesecretarie, verslag van burgemeester d.d. 24 juli 1942, inv.nr. 541 - II.
299 GAHm, archief gemeentesecretarie     1941     - 1945, regeringstelegram    d.d.     18   juli    1942    aan

burgemeester Helmond, inv.nr. doos 1751.

300     GABr, t.af, nota burgemeester d.d. 24 juli 1942, inv.nr. 541 - II.
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In de loop van de zondag ontstond er evenwel de nodige paniek toen een luitenant
van de 'Wehrmachtkommandantur' mededeelde, dat in plaats van de door binnenlandse
zaken aangekondigde vijfhonderd er drieduizend fietsen gevorderd moesten worden. Aan-
gezien er nergens bevestiging van deze opdracht verkregen kon worden, werd het
opgestelde plan gewijzigd. Nog op die zondag zou door agenten van politie aan personen,
die voor vordering in aanmerking kwamen, worden aangezegd, dat zij hun rijwielen op de
20ste moesten inleveren op de Cavaleriekazerne. Bovendien werd besloten beslag te
leggen op de rijwielen in de stalling aan het station. 301

's Maandag kwamen er ongeveer tweeduizend personen met hun rijwielen naar de
Cavaleriekazerne, maar toen was reeds bericht ontvangen van de 'Wehrmachtkommandan-
tur', dat volstaan kon worden  met  het  door de secretaris-generaal   van het departement
binnenlandse zaken aangegeven aantal. Van de ongeveer tweeduizend naar de Cavalerie-
kazerne gebracht fietsen werden er slechts driehonderddrie8nveertig geschikt geacht voor
levering, aangezien het merendeel in zeer slechte staat verkeerde en vooral de toestand
der banden te wensen overliet. Samen met de in de bewaarplaatsen gevorderde rijwielen
kon in Breda op deze wijze beschikt worden over de benodigde vierhonderdachtenzestig
rijwielen.

- Tilburg

In Tilburg geschiedde de vordering van herenrijwielen door de gemeentepolitie op de
openbare weg en aan de huizen der inwoners. In verband met het korte tijdsbestek, waar-
binnen de vordering haar beslag moest la'ijgen, was een sehatting van de waarde der
gevorderde fietsen niet mogelijk. Op grond hiervan besloot de Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied, dat een vast bedrag van f 50,-- per gevorderd rijwiel zou
worden uitgekeerd. Aan schadeloosstelling voor de gevorderde rijwielen werd in Tilburgf 42.050,-- uitgekeerd.302

Volgens De Jong zag men in Tilburg (buit: 841 fietsen) op maandasmorgen mensen
op fietsen "z6 gammel en z6 slecht dat zelfs de Duitsers ze niet wilden hebben en het was
soms vermakelijk om te zien, hoe zelfbewust deze fietsers de ene na de andere vorde-
ringshindernis namen". 303

De politie in Tilburg had kennelijk veel extra werk gehad met de rijwielvordering.
De plv. commissaris van politie Boersma deelde in een dienstmededeling namelijk mede,
dat aan de personeelsleden, die konden aantonen, dat zij gedurende ten minste vijf dagen
tien uur dienst hadden gedaan in verband met de rijwietvordering gezien "hun extra in-
spanning en toewijding" een extra dag verlof zou worden toegekend.304

- Eindhoven

In Eindhoven waar duizendachtenveertig rijwielen geleverd moesten worden, is dit ook
gebeurd, al hebben zich daarbij wel enkele problemen voorgedaan.

Volgens de 'Verwalter der Philips Unternehmen' zouden arbeiders, die hun Philips
legitimatiebewijs vertoonden, hun rijwiel mogen behouden, hetgeen evenwel niet in

301 Idem.

m          Verslag  van  de   gemeente  Tilburg  over  1942,1.
m         De  ]ong,  Het  koninkrijk  der  Nederlanden   in  de  Tweede   Wereldoorlog.  deel  6  eerste  helfl,  60.
304 GAT, archief gemeentepolitie  1844 - 1967, dienstorder commissaris van politie juli 1942, inv.nr.

1104.
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overeenstemming was met de geldende richtlijnen. 305

Burgemeester Pulles van zijn kant was van mening dat ook van NSB-leden geen
fietsen gevorderd moesten worden, hetgeen hem op een reprimande van de secretaris-
generaal van binnenlandse zaken kwam te staan. Deze liet hem in een telegram weten dat
vrijstelling van rijwielvordering van NSB-leden onrechtmatig was. De secretaris-generaal
droeg de burgemeester vervolgens op ook van hen, voor zover zij niet onder de geldende
vrijstellingen vielen, de rijwielen te vorderen. Veel effect heeft dit overigens niet gehad,
aangezien de rijwielvordering toen al in feite was beeindigd.306

- Helmond

Volgens de burgemeester van Helmond waren op 20 juli '42 twintig ambtenaren bezig
"huis  aan huis rijwielen te vorderen". De gevorderde rijwielen zouden tussen  vier  uur  's
middags en tien uur 's avonds worden ingeleverd in het jongenspatronaat aan de Haag-
straat, aldaar. Vanwege de uitzonderingsgevallen was de rijwielvordering volgens de
burgemeester "ingewikkeld".307

In NSB-kringen was men allerminst te spreken over de wijze, waarop de Helmondse
burgemeester de rijwielvordering had georganiseerd.    Hij zou namelijk in strijd    met   de
bedoeling    van de Rijkscommissaris "grotendeels de fietsen van arbeiders" in beslag
hebben laten nemen. 308

Naast de huis aan huis vordering zijn er door de politie kennelijk ook rijwielen op
straat gevorderd. 's Morgens om half negen zouden de politie en ambtenaren op vele
plaatsen begonnen zijn herenrijwielen te vorderen. Elke goede fiets werd inbeslaggeno-
men, vandaar dat men daarna iedereen op een oude damesfiets zag rijden. 309

Ofschoon er aanvankelijk rekening werd gehouden met nog een tweede rijwielvordering in
augustus 1942 is deze -na aanvankelijk voorlopig te zijn uitgesteld- in september '42
definitief afgelast.

310

Volgens Het Parool heeft nauwelijks enige andere daad der bezetters een zo wilde

woede,   een zo grote verbittering veroorzaakt  als deze massale rijwieldiefstal.   In  het  blad
werd tegelijkertijd kritiek geuit op de al te gewillige en serviele medewerking van vele
Nederlandse burgemeesters en politieambtenaren. 311

Opmerkelijk is het dat het wederom de politie is, die wordt geidentificeerd met de
rijwielvordering, terwijl in tal van gemeenten het aantal ingezette andere ambtenaren
minstens even groot was als het aantal daarbij betrokken politiefunctionarissen.

$ 8.  Drastische veranderingen

Nadat een einde was gekomen aan de reeks militaire successen van de Duitse legers

305 SRE, secretariearchief Eindhoven, brief van O.J. Merkel d.d. 20 juli 1942 aan burgemeester,
inv.nr. B. 06417.

306        SRE t.a.p., telegram van secretaris-generaal  van het departement van binnenlandse zaken  d.d.  25
juli  f 942 aan burgemeester van Eindnoven, inv.nr. B 06417.

307         GAHm, archief gemeentesecretarie    1941   - 1945, telegram burgemeester   d.d.   20  juli   1942   aan
secretaris-generaal van binnenlandse zaken,  doos  1751.

308
Vonk,  Helmondse  herinneringen  aan  oorlog,  bezetting  en  bevrijding,  51.

309 Idem.
310 GAHm,    archief gemeentesecretarie     1941    - 1945, regeringstelegram van secretaris-generaal    van

binnenlandse zaken  d.d. 24 september  1942 aan burgemeester,  doos  1751.
311

De  Jong,  a. w.,  61.
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begon het tij ook in de bezette gebieden langzamerhand te keren. De druk op de minder
volgzame burgerij werd verhoogd.

- Vrederechtspraak

Ook op justitieel gebied verraadde een aantal maatregelen, zoals de invoering van de
Vrederechtspraak de toenemende invloed van het Duitse strafrechtsysteem. 312

Dit gold evenzeer voor de invoering van de bevoegdheid tot het uitvaardigen van
strafbevelen zonder voorafgaande terechtzitting. 313

De instelling van de vrederechtspraak was noodzakelijk geworden, nadat gebleken
was, "dat de bestaande rechterlijke macht vooralsnog niet in staat is zich rekenschap te
geven van de gewijzigde rechtsbeginselen en waardeoordeelen, die in de huidige tijdsom-
standigheden naar voren zijn gekomen", aldus de president  van het Vredegerechtshof  J.H.
Carp.314

Het valt Carp dan ook niet moeilijk om "de rechtszekerheid der gemeenschap te
plaatsen boven het belang van de veroordeelde ook al ondervindt de individu daar nadeel
van".   Het is, volgens Carp, veeleer  een  daad van gerechtigheid ervoor te zorgen,  dat  de
oude, afstervende orde niet over de nieuwe heerst, hetgeen de ware bedoelingen van de
vrederechtspraak op een overduidelijke wijze weergeeft. 315

Dat met de bevoegdheid van het Vredegerechtshof om zaken, die in het verleden
waren afgesloten te heropenen en opnieuw te behandelen, een van de fundamentele
juridische beginselen -het 'ne bis in idem'- werd aangetast, paste in de intentie van de
Rijkscommissaris om de doorbraak van het "puur nationaal-socialistisch gedachtengoed te
bevorderen".316

- Strafbeschikkingen en betaalde waarschuwingen

Ofschoon aanmerkelijk minder ingrijpend dan de vrederechtspraak is de toegekende be-
voegdheid aan hoofden van plaatselijke politie tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen
een  niet  in ons rechtssysteem passende maatregel. 317

Hoofden van plaatselijke politie, zijnde de hoofdcommissaris van politie en in alle
andere gemeenten de burgemeester, waren bevoegd strafbeschikkingen in de vorm van
een geldboete van ten hoogste honderdvijftig gulden, hechtenis van ten hoogste twee
weken en verbeurdverklaring van voorwerpen op te leggen. Deze bevoegdheid werd hen
toegekend in plaats van het bevoegde Nederlandse gerecht voor overtreding van de
verduistering- en luchtbeschermingvoorschriften alsmede van de verkeersregels. 318

Voor dezelfde overtredingen, die naar aard en gevolgen van geringe betekenis zijn
te beschouwen kon de optredende Duitse of Nederlandse politieambtenaar ter plaatse
"
tegen kwijting     een aan kosten onderworpen waarschuwing geven     voor het geval

312 Besluit   van de secretaris-generaal   van het departement van lustitie   van 12 augustus    1942
nr. 156/1941 in Verordeningen  voor het bezette Nedertandsche gebled,  deel B.

313 Verordening  van de rijkscommissaris  van 18 September 1942 nr.99/1942 betreffende strafbevelen
e.d.  in Verordeningen voor  het  bezette  Nedertandsche  gebied,  dee\ B.

314
Carp,   1/2  jaar vredegereclushof.   13.

/15
Carp, a. w., 22.

316 Hirschfeld, Bezetting en collaboratie,  131.
317 Verordening van de rijkscommissaris van 19 seotember 1942 betreffende strafbeschikkingen e.d.

nr.9911942,  in  Verordeningen  zoor  her  bezette  Nederlandsche  gebied,  dee\  B.
318 Idem.
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betrokkene zich daaraan uitdrukkelijk onderwerpt  en de kosten onmiddellijk voldoet". 319
De kosten aan deze waarschuwing verbonden mochten een bedrag van vijf gulden

niet te boven gaan en mochten niet gegeven worden aan personen beneden de leeftijd van
achttien jaar. Deze maatregelen waren mede het gevolg van de grote achterstand, die was
ontstaan bij de vervolging van de verdachten en de executie van vonnissen.

Zo werd in de maandverslagen van de politie Tilburg meermalen geklaagd over "het
op vrije voeten stellen van verdachten wegens plaatsgebrek in het Huis van Bewaring in
Breda"...320

Ook werd melding gemaakt van het bezoek van de ambtenaar van het openbaar
ministerie, die naar aanleiding van een groot aantal ingezonden processen-verbaal voor
begane verkeersovertredingen, mededeelde niet bij machte te zijn dit aantal te verwer-
ken.321

- 'Polizei-Standgericht'

Voor de individuele politiefunctionarissen vormde de instelling van een "Bijzondere
Rechtbank voor strafzaken voor leden der 'SS' en voor leden der Politie-organisaties met
een bijzondere taak" een weinig geruststellende gedachte. Deze Bijzondere Rechtbank was
krachtens een decreet van de Rijkscommissaris in den vervolge uitsluitend bevoegd om
"leden van de Nederlandsche politie, die een strafbaar feit plegen gericht tegen de
bezettende macht" te berechten. 322

Deze 'Polizei-Standgerichte' bestonden uit drie 'SS'-officieren, waarvan de
voorzitter als 'SS'-officier deel uitmaakte van een 'SS'-rechtbank of bij het werk daarvan

323betrokken was en als bijzitters twee 'SS'-officieren zonder juridische scholing.
In het kader van het later in te voeren 'Politiestandrecht' zouden soortgelijke

gerechten ook worden opgericht ter berechting van burgers.
In Nederland was het 'SS- und Polizeigericht X' aanvankelijk gevestigd te 's-

Gravenhage en vanaf februari 1944 te Velp. 324
In het kader van de in begin 1943 geopende mogelijkheid om het 'Politiestandrecht'

in te voeren, zouden soortgelijke gerechten ook worden opgericht ter berechting van
burgers (zie hierna  $  9).

- Uitbreiding bevoegdheden politie

Er was voorts sprake van een aanzienlijke uitbreiding van de bevoegdheden van de ambte-
naren van de rijks- en gemeentepolitie in het najaar van 1942, die evenmin passen in het
tot voor kort in ons land geldende opsporingssysteem.

325

Zo  mochten  zij:
-  ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten te allen tijde iedere plaats betreden;

319 Idem.
320 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1967, verslag van burgemeester aan Befehlshaber der

Ordnungspolizei maart-april en april-mei 1942, inv.nr. 2.
321 GAT, t.a.p., verslag van burgemeester aan Befehlshaber der Ordnungspolizei over october-

november 1942, inv.nr. 2.
322

Verordening van de rijkscommissaris d.d. 13 juli 1942 nr.75/1942, in Verordeningen voor her
bezette  Nederiandsche  gebied,  decl  B.

323 De  long,  Her  Koninkrijk  der  Nedertanden  in  de  Tweede  Weretdoorlog,  deel  6  tweede  helft,  110.

324 \1 an der  Strom,  Duitse  strafrechispleging  in   Nederland  en  het   lot  der  veroordeelden.  29.

325 Besluit   van de secretarissen-generaal van binnenlandse zaken en justitie  d.d. 23 october   1942
nr.12311942,  in  Verordeningen  voor  het  bezette  Nederlandsche   gebied,  decl  B.
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- woningen tegen de wil van de bewoner betreden op vertoon van een algemene of
bijzondere schriftelijke last niet in een bepaalde zaak gegeven door de officier van
justitie of door de hoofdcommissaris van politie of in gemeenten, waar geen hoofd-
commissaris van politie is, door de burgemeester;

- optreden buiten het grondgebied, waarvoor zij zijn aangesteld;
-  bij dringende noodzaak tot inbeslagneming overgaan, indien de komst van een hulpoffi-

cier van justitie niet kan worden afgewacht;
-  in geval van dringende noodzakelijkheid bij klachtmisdrijven, ook voordat een klacht is

ingediend, overgaan tot aanhouding en inverzekeringstelling van de verdachte en
inbeslagneming van voorwerpen en

-  ter voorkoming van strafbare feiten personen naar een politiebureau geleiden en daar
voor ten hoogste achtenveertig uur in verzekering stellen.

Het is duidelijk dat vooral door de laatste (ruime) bevoegdheid de rechtszekerheid in hoge
mate geweld werd aangedaan en de mogelijkheid tot een willekeurig optreden door de
politie in sterke mate werd vergroot.

- Laatste maatregel voor reorganisatie

Als laatste maatregel voor de grote reorganisatie van de Nederlandse politie werd eind
november 1942 bepaald, dat de 'politionele dienst in de gemeenten' werd waargenomen
door eigen ambtenaren der gemeenten (gemeentepolitie) en door de marechaussee. 326

Door de secretarissen-generaal van justitie en binnenlandse zaken werden de
gemeenten aangewezen met een (eigen) gemeentepolitie, terwijl in alle andere gemeenten
de marechaussee de 'politionele dienst' zou uitoefenen, die daartoe aan de zakelijke
bevelen van de burgemeester, als hoofd van politie, gebonden was.

Bezoldigde gemeenteveldwachters werden niet meer aangesteld, terwijl de (nog) in
functie zijnde gemeenteveldwachters overgingen naar reepectievelijk de gemeentepolitie of
de marechaussee. In gemeenten, waar de politionele dienst door de marechaussee werd
waargenomen, droegen de gemeenten zorg voor de huisvesting en de voor de dienstuitoe-
fening noodzakelijke inrichting. Dit laatste sloot    aan    bij de sinds de dertiger jaren
bestaande situatie, waarbij in gemeenten met minder dan vijfduizend inwoners de politie-
zorg kon worden uitgeoefend  door de rijkspolitie (marechaussee).

327

$ 9.  Zwaardere straffen

Dit alles valt echter in het niet bij de maatregelen, die in het kader van de Verordening
Openbare Orde begin 1943 werden genomen. 328

Naast de invoering van de doodstraf waren het vooral de mogelijkheid van de afkon-
diging van het politiestandrecht en de oplegging van een zoengeld, die er op wezen dat de
sfeer gaandeweg grimmiger was geworden en er met recht gesproken kon worden van een
schrikbewind.

- Politiestandrecht

De meest ingrijpende maatregel was ongetwijfeld de mogelijkheid voor de Rijkscommissa-

326 Verordening  van de rijkscommissaris  van 28 november 1942 nr. 129/1942, in Verordeningen   i·oor
het  bezette Nederlandsche  gebied,  ded B.

327 Wet van 31 Januari 1931, in Staatsblad no.41.

328 Verordening  van de rijkscommissaris  van 5 januari   1943 nr. 1/1943, in Verordeningen   voor  het
bezette Nedertandsche gebied, deel B.
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ris om "voor de onderdrukking van bijzonder ernstige ingevaarbrenging of storing van de
openbare orde of van de veiligheid van het openbare leven" voor het hele bezette gebied
of voor bepaalde delen daarvan door middel van decreet "het politiestandrecht af te
kondigen".329

Een dergelijk decreet werd door de pers, de radio-omroep, door aanplakken of op
andere ter plaatse gebruikelijke wijze bekendgemaakt en trad in werking op het tijdstip
van afkondiging.

De   afkondiging   van het politiestandrecht ging gepaard   met het bevel,   dat een ieder
zich had te onthouden van "iedere beroering, welke de openbare orde en de veiligheid van
het openbare leven zou kunnen verstoren of in gevaar zou kunnen brengen en zich heeft
te schikken naar de bijzondere maatregelen, welke door den Rijkscommissaris worden uit-
gevaardigd".  Door de Hogere SS- en Politieleider werden alle maatregelen getroffen,  wel-
ke door hem voor de handhaving of het herstel van de openbare orde of van de veiligheid
van het openbare leven nodig werden geacht. Hierbij kon door hem van het geldende
recht worden afgeweken. 330

Overtreders   van dit bevel werden veroordeeld door "politiestandgerechten",   die
waren samengesteld uit "een rechterlijken SS-leider der rechterlijke macht voor SS en
politie als voorzitter  en twee SS-leiders of politie-officieren als bijzitters". Zij werden
benoemd door de Hogere SS- en Politieleider onder goedkeuring van de Rijkscommissa-
ris. Als verdediger van de verdachte trad op een 'SS'-leider of een politie-officier of een
door de verdachte zelf gekozen verdediger voor zover de procedure hierdoor niet werd
vertraagd.331

- Zoengeld

Tegelijkertijd werd een volkomen vreemde vorm van 'straf' ingevoerd te weten het
'zoengeld'. Ingevolge de hiervoor aangehaalde verordening kon namelijk namens   de
Rijkscommissaris door de commissaris-generaal voor de Openbare Veiligheid "een
verplichting tot vergoeding van schade en een zoengeld" worden opgelegd.332

Hiertoe kon worden overgegaan ingeval "van handelingen, welke na 25 Mei 1940
zijn gepleegd en welke tegen belangen van het Duitsche volk of van het Groot-Duitsche
Rijk zijn gericht of welke de openbare orde of het openbare leven in het onder bescher-
ming van de Duitsche troepen staande Nederlandsche gebied zouden kunnen verstoren".

Een dergelijke maatregel kon zowel getroffen worden tegen personen, verenigingen
of stichtingen, die zodanige handelingen goedkeurden of bevorderden of van wie mocht
worden aangenomen, dat zij zodanige handelingen goedkeurden of bevorderden als tegen
gemeenten, binnen welker gebied zodanige handelingen waren geschied.

Wellicht nog opmerkelijker was de aard van de te treffen sancties te weten "per-
soonlijke, geldelijke  of zakelijke prestaties". Indien de opgelegde prestatie  in het geheel
niet, niet behoorlijk of niet tijdig verricht werd, kon lijfsdwang van beperkte of onbeperk-
te duur worden opgelegd, die ten uitvoer werd gelegd door de Duitse politie.

Het is duidelijk dat hier van een normale procesgang geen sprake meer was en dat
dit soort maatregelen steeds meer het karakter kregen van een waar schrikbewind.

329
T.a.p., Afdeling XV, art. 62.

330
T.a.p., Afdeling XV, art.64.

331

T.a.p.,  Afdeling XV, artikelen 67 en 68.

332 T.a.p., Afdeling XIV, artikelen 59 t/m 61.
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$ 10. Invoering Staatspolitie

Met de inwerkingtreding van de Verordening Organisatie Politie van de Rijkscommissaris
op 1 maart 1943 kreeg de reorganisatie van de politie zijn beslag.

333

Eindelijk had Rauter zijn doel bereikt: "De politie is een aangelegenheid van
Staatszorg" en alsof dat nog niet duidelijk genoeg was, werd er veelbetekenend aan
toegevoegd: "Het politiegezag wordt uitgeoefend door staatsinstanties". 314

Het departement van justitie werd aangewezen als de voor politie-aangelegenheden
bevoegde instantie waarmede -althans voorlopig- een einde was gekomen aan de traditio-
nele  stammenstrijd  met het departement van binnenlandse zaken.335 Dit laatste departe-
ment moest namelijk alle aangelegenheden van gemeentepolitie en brandweerwezen over-
dragen aan het departement van justitie. 336

Op het departement van justitie werd de politietaak als een zelfstandig geheel
ondergebracht   bij een directoraat-generaal van politie. Het hoofd,   die de titel droeg   van

directeur-generaal van politie was rechtstreeks ondergeschikt aan de secretaris-gene-
raal. 337

- Politiepresident

Met de invoering van de staatspolitie werd in de acht grote gemeenten in ons land een
politiepresident als 'staatspolitiegezagsdrager' benoemd. Vijf van hen, waaronder de
politiepresident van Eindhoven, namen tevens de taak der gewestelijke politiepresidenten
waar en vandaar dat zij de titel van gewestelijk politiepresident voerden. 338

De in Eindhoven zetelende gewestelijk politiepresident was bevoegd zowel voor de
provincie Noord-Brabant als Limburg.339 Hij nam daarmede de taak over van de funge-
rend directeur van politie voor de provincies Noord-Brabant en Limburg, zoals die voor-
dien werd uitgeoefend door de procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogen-
bosch.340

In Eindhoven werden door de (gewestelijk) politiepresident ook alle bestuursaange-
legenheden betreffende de ambtenaren van politie, zoals de personele en tuchtrechtelijke
aangelegenheden, alsmede de begroting, de bezoldiging, de organisatie, de opleiding en
de sterkte van het korps van de burgemeester overgenomen.

341

Bestuurlijk gezien was een dergelijke overdracht van bevoegdheden nauwelijks
werkbaar en het was dan ook niet te verwonderen, dat dit in Eindhoven de nodige conflic-
ten tussen de burgemeester i.c. de gemeentesecretarie en de politiepresident i.c. het
Eindhovense politiekorps heeft geleid.

Maar niet alleen bestuurlijk nam de politiepresident de taken betreffende de politie
van de burgemeester over. Ook alle ingevolge de Gemeentewet of andere rechtsvoor-
schriften aan de burgemeester toekomende bevoegdheden met betrekking tot de handha-

333 Elfde verordening  van de rijkscommissaris  d.d. 14 december   1942 nr. 147/1942, in Verordeningen
voor het bezette Nederlandsche  gebied, decl B.

334
T.a.p., Afdeling II, artikel 3.

335 T.a.p., Afdeling V, artikel 23.
336 T.a.p., Afdeling V, artikel 16.
337

T.a.p., Afdeling II, artikel 3.

338
T.a.p., Afdeling II, artikel 4.

339 T.a.p., Afdeling lI, artikel 8.

* T.a.p., Afdeling V, artikel 21.
341

T.a.p., Afdeling V, artikel 18.
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ving van de openbare orde of veiligheid werden door hem overgenomen.
342

Voor het uitoefenen van hun taak op het gebied der gewestelijke politie kregen de
politiepresidenten de beschikking over een eigen staf. 343

In de tweede helft van maart '43 werden door het directoraat-generaal van politie
aan de gewestelijke politiepresidenten ambtsdragers, die de titel droegen van politie-
commandeurs, toegevoegd. Was de gewestelijk politiepresident "de verantwoordelijke
leider der algemeene politie en recherche", de gewestelijke politie-commandeur  was  ver-
antwoordelijk voor de "juiste uitoefening van de door de gewestelijke politiepresident
gegeven aanwijzingen". 344

Ofschoon het de bedoeling was dat de standplaats van de gewestelijk politie-
commandeur samen zou vallen met die van de gewestelijk politiepresident (i.c. Eindho-
ven),   werd het bureau   van de gewestelijk politie-commandeur gevestigd   in

'
s-Hertogen-

bosch. 345

- Politiegezagsdrager

In gemeenten zonder rijkspolitie fungeerden de burgemeesters als politiegezagsdrager en
in die hoedanigheid waren zij gebonden aan het toezicht en de opdrachten van zowel de
secretaris-generaal van justitie als van de gewestelijk politiepresident. 346

Voor de uitvoerende dienst der politie kon de burgemeester beschikken over de
gemeentelijke ordepolitie en de gemeentelijke recherche of op grond van een bijzonder
voorschrift   over de marechaussee (gendarmerie).347   Waar   in de bestaande rechts-    en
bestuursvoorschriften sprake was van 'hoofd van plaatselijke politie' kwam daar nu
politiegezagsdrager voor in de plaats.

348

Wat dat betreft veranderde er met uitzondering van de acht grote gemeenten niet
zoveel voor de burgemeesters, zij het dan ook dat de bestaande gezagsverhouding

secretaris-generaal van binnenlandse zaken en commissaris der provincie werd vervangen
door secretaris-generaal van justitie en gewestelijk politiepresident.

Zowel voor de burgemeester maar in nog veel grotere mate voor de nog in functie
zijnde korpschefs -volgens de nieuwe terminologie korpscommandanten- zou die invloed
van de gewestelijke politiepresident zich doen gelden. In toenemende mate zouden
richtlijnen en opdrachten verstrekt door de gewestelijke politiepresident het beleid gaan
bepalen en de manoeuvreerruimte, die toch al niet groot was, nog verder worden beperkt.
Vooral    voor het personeel    van de ordepolitie    werd de situatie    er niet beter    op.     Zij
ontvingen steeds meer en steeds nauwkeuriger omschreven opdrachten van hun chefs, die
op hun beurt niet veel meer deden dan ontvangen opdrachten doorgeven.

Door middel van een voortdurend gedetailleerdere manier van rapportage zowel aan
de 'Befehlshaber der Ordnungspolizei' als aan de gewestelijk politiepresident werd de
druk op de korpsen opgevoerd, hetgeen een aanzienlijke verhoging van de werkdruk met
zich meebracht.

342
T.a.p., Afdeling V artikel 18 lid 1.

343 T.a.p., Afdeling II artikel 4.

344 SAsH, archief Algemene dienst brief van directeur-generaal van politie d.d. 20 maart 1943 aan
politiegezagsdragers, inv.nr. 1239.

343 Idem.
346

T.a.p., Afdeling II, artikel 5, eerste lid.

347 T.a.p., Afdeling II, artikel 5, tweede lid.

348
T.a.p., Afdeling V, artikel 21.
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- Nieuwe rangen en bezoldiging

Tegelijk met de invoering van de staatspolitie werd door de secretaris-generaal van het
departement van justitie een nieuw rangenstelsel ingevoerd.349

Hierdoor verdwenen de oude vertrouwde rangen als commissaris van politie,
(hoofd)inspecteur van politie en (hoofd)agent van politie, die plaats maakten voor rangen
als kapitein, (opper)luitenant en hoofdwachtmeester, opperwachtmeester en (onder)wacht-
meester.

Voor de hogere functies (hoofdofficieren) werden rangen ingevoerd als generaal-

majoor, kolonel, luitenant-kolonel en majoor.
Voor de commissaris van politie te Tilburg was de invoering van de nieuwe rangen

aanleiding  hier een dagorder  aan te wijden. "Het personeel verkrijgt  nu", zo staat daarin
te lezen, "een zekeren rang, die gegeven is naar ouderdom of bekwaamheid. De tijd dat
alles een grauwe massa  was is voorbij, de militaire rangen geven zooals ook weldra  aan
de nieuwe uniformen zal blijken meer kleur en verscheidenheid en dat is een in het leven
noodzakelijke aangelegenheid".  Voor de Tilburgse commissaris  was de invoering  van het
nieuwe rangenstelsel "het begin van een nieuwe toekomst voor onze politie". 350

Aangezien de toekenning van een nieuwe rang ook financiele gevolgen had, was dit
voor het politiepersoneel meer dan een formaliteit. In beginsel kregen alle agenten de
rang van wachtmeester, tenzij zij  meer dan acht dienstjaren hadden of de leeftijd van
tweeendertig jaar hadden en meer dan drie dienstjaren hadden dan werden zij opperwacht-
meester. 351

De manschappen van de gesloten eenheden, zoals van de in Tilburg gelegerde
Politie Compagnie Eindhoven, kregen de rang van onderwachtmeester toegekend. Een
soortgelijke regeling gold ook voor de ambtenaren van de marechaussee (gendarmerie)
met dien verstande dat aan de adjudant-onderofficier de rang van onderluitenant werd
toegekend en voor de voormalige gemeenteveldwachters, die afhankelijk van dienstjaren
en/of leeftijd wachtmeester of opperwachtmeester werden.

De toekenning van rangen aan de officieren werd in dit besluit niet geregeld en zou

pas later plaatsvinden.
In het kader van deze reorganisatie paste ook een nieuwe salarisregeling, die een

einde maakte aan een buitengewoon ondoorzichtig bezoldigingssysteem met allerlei 'tijde-
lijke' toelagen, zoals die voor derving van toekenning van een vergoeding voor over-
werk.352

De vergoeding voor derving van overuren is een verhaal apart. Die was met ingang
van 1 september 1941 ingevoerd, omdat inmiddels gebleken was dat het bijzonder
karakter van de politiedienst een nauwkeurige handhaving van de achturige dienst niet
toeliet, waardoor bij bijzondere omstandigheden het verrichten van extra diensten noodza-
kelijk was.353

Dat het precies nakomen van de achturige diensttijd bij de politie niet mogelijk was
sprak voor zich, maar dat het verlenen van een geldelijke vergoeding aan het politieperso-

349 GABoZ, archief gemeentesecretarie, Rangenbesluit politie d.d. 22 april 1943, opgenomen in
Buitengewoon  Politieblad  nr.   14/1943.

350 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1967, dagorder van 15 mei 1943, inv.nr. 1105/1109.
351 GABoZ, archief gemeentesecretarie, besluit toekenning van rangen van 22 april 1943 in

Buitengewoon  Politieblad  nr.1411943.
352 GABoZ. archief gemeentesecretarie. besluit vaststelling nieuwe bezoldiging van april    1943,   in

Buitengewoon Pomablad nr. 14  van 22 april  1943.
353 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief van secretaris-generaal van het

departement van binnenlandse zaken d.d. 12 december 1941 aan commissans der provincie,
inv.nr. 567.
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neel voor z.g. overuren bezwaarlijk in overeenstemming kon worden geacht met de waar-
digheid van de politiestand, lag minder voor de hand. Toch werd op die overweging
besloten "als compensatie voor het gemis van het toekennen van overuren billijkheidshal-
ve een tijdelijke toelage te verstrekken   van   5 ten honderd   van de bruto-wedde".    Deze
toelage, die aanvankelijk niet gold voor de hoofdinspecteurs en voor het administratief
personeel werd per 1 april 1942 op "wens van den Generalkommissar fur das Sicherheits-
wesen" ook aan hen toegekend. Een bewijs temeer, dat er niets gebeurde zonder opdracht

354of instemming van 'Generalkommissar' Rauter.
De nieuwe salarisregeling was overigens gebaseerd op een kort tevoren door de

Rijkscommissaris vastgestelde Verordening betreffende de bezoldiging van de ambtenaren
der Nederlandse politie. 355

Het doet op zijn minst merkwaardig aan, dat de Rijkscommissaris zich hoogst per-
soonlijk bezighield met de bezoldiging van de politie en dit niet overliet aan de secretaris-
generaal   van het departement van justitie. Een verklaring zou kunnen   zijn,   dat er tussen
de Rijkscommissaris en Rauter al enige tijd een competentiestrijd aan de gang was en dat
Seyss-Inquart zelf wilde 'scoren' met deze gunstige salarisregeling.

Het minimum salaris voor een wachtmeester en opperwachtmeester bedroeg respec-
tievelijk f 1700,-- en f 2000,--, terwijl het maximum jaarsalaris, dat bereikt werd na
zeven jaar, respectievelijk f 2100,-- en f 2600,- bedroeg. Het aanvangsalaris van een
kapitein (korpscommandant van Bergen op Zoom en Roosendaal) bedroeg f 3500,-- en

356het  na  elf jaar te bereiken maximum salaris f  5000,--.
Zoals in die tijd gebruikelijk werd er behalve een kindertoelage ook nog een

woningtoelage toegekend, die afhankelijk was van de soort van gemeente (gemeente le,
2e of 3e klasse), de burgerlijke staat en het aantal kinderen. Deze toelage liep uiteen van
6% voor een ongehuwde in een "gemeente der 3e klasse" tot 19% voor een gehuwde met
vijf of meer kinderen  in een "gemeente  der le klasse". 357

- Ingrijpende veranderingen bij recherche

De invoering van de nieuwe politieorganisatie per 1 maart 1943 betekende een grote ver-
andering voor de recherche, die in ons land, in tegenstelling tot bv. Belgit, waar men een
gerechtelijke politie kende, deel uitmaakte van het 'gewone' politieapparaat.

Allereerst was er sprake van de instelling van een recherchecentrale, die recht-
streeks onder de secretaris-generaal van het departement van justitie werd geplaatst.358

De recherchecentrale fungeerde niet alleen als centrale informatie-, opsporings-   en
identificatiedienst, maar was ook belast met de behandeling van zware misdrijven of van
zodanige strafbare feiten, die vanwege hun vertaktheid een centrale behandeling noodza-
kelijk maakte. Bovendien was de recherchecentrale belast met het toezicht op de recher-
chewerkzaamheden in de grote en middelgrote gemeenten (met eigen gemeentelijke
rechercheurs) en op het platteland (met recherchewerkzaamheden belaste marechaus-
sees).359 De landelijke recherchecentrale was onderverdeeld in recherchehoofdafdelingen

354 GABoZ, archief gemeentebestuur 1926 - 1971, brief van de directeur-generaal van politie d.d. 31
mei  1943 aan burgemeesters, inv.nr.  23.

355
Verordening van de rijkscommissaris van 22 februari 1943 nr. 18/1943, in Verordeningen voor het
bezette Necterlandsche gebied, deel B.

356
T.a.p., bijlage I.

357 T.a.p., Bijlage II.
358 Verordening organisatie politie nr. 147/1942, Afdeling   IV,   art.13    van 14 december    1942,    in

Verordeningen voor het bette Nederlandsche gebied, aeel B.
359

T.a.p., artikel 13.
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gevestigd in de gemeenten met een gewestelijk politiepresident (o.a. Eindhoven) met dien
verstande, dat er in drie andere grote gemeenten (i.c. 's-Gravenhage, Utrecht en Haar-
lem) eveneens rechercheafdelingen werden gevestigd, die evenwel geen gewestelijke taak
hadden.360

Met de komst van de recherchehoofdafdeling en de staf van de gewestelijk politie-
president in Eindhoven  vond  er een grote instroom plaats van functionarissen van elders.
Aangezien zich daaronder een niet onaanzienlijk aantal 'foute lieden' bevonden, maakte
het de situatie in de Eindhovense politiegeledingen aanzienlijk gecompliceerder.

Niet  alleen de reorganisatie  van de politie  maar  ook de toekenning · van veel grotere
bevoegdheden zorgde ervoor dat door 'foute' politiefunctionarissen groter onheil kon
worden gesticht. De maatregelen tegen politiefunctionarissen, die zich schuldig maakten
aan tegen de bezetter gerichte strafbare feiten, werden verder verscherpt, hetgeen hun
toch al niet te sterke positie nog verder aantastte. Door de mogelijkheid tot afkondiging
van het 'Politiestandrecht' maakte de bezetter het doorvoeren van een waar schrikbewind
mogelijk, waarbij de politie in een uitermate moeilijke situatie zou komen te verkeren.
Bij de burgerij had het aanzien van de politie nog meer schade opgelopen door haar
activiteiten bij de rijwielvordering, die in 1942 in opdracht van de secretaris-generaal van
binnenlandse zaken ten behoeve    van de Duitse weermacht was doorgevoerd.    Door   de
politie werd het zgn. 'toetsingsarrest' van de Hoge Raad begin 1942 bepaald niet ervaren
als een stimulans om geen gevolg te geven aan het toezicht op de naleving van nieuw
afgekondigde wetten en verordeningen. Een van de weinige lichtpunten was het mislukken
van het plan van Rauter om een politiebataljon van de marechaussee uit te zenden naar
Oost-Europa om daar achter het front de orde te handhaven.

m T.a.p., Afdeling IV, art. 14 en 15.
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Hoofdstuk V April-mei-staking 1943

Kort na de invoering van de staatspolitie braken er bewogen dagen aan. Daar was op de
eerste plaats in april de verplichting voor de nog niet gedeporteerde joden om zich te
melden in Vught en Westerbork, waarbij de politie in Tilburg een bijzondere rol heeft
vervuld door de lastgevingen een dag tevoren te bezorgen, hetgeen een groot aantal joden
de gelegenheid bood om onder te duiken.

$  1.   Begin  stakingen

Nog in dezelfde maand volgde naar aanleiding van de verplichting voor het opnieuw in
krijgsgevangenschap wegvoeren van ex-militairen de April-mei-staking. Nadat in de
namiddag van 29 april '43 de berichten daarover doordrongen, hebben arbeiders in een
aantal fabrieken het werk al neergelegd.361

De Duitsers hadden verwacht dat het met de reacties van het Nederlandse volk wel
mee zou vallen. Vandaar dat nagelaten werd om in de namiddag van die negenentwintig-
ste april de bataljons van de 'Ordnungspolizei' te laten patrouilleren in de steden, waarin
die gelegerd waren, zoals in Tilburg. 362

Maar daarin hadden zij zich vergist, want op 30 april was er sprake van stakingen
op grote schaal.    Ook   op een aantal gemeentesecretarieen en gemeentelijke diensten zoals
waterleidingbedrijven, alsmede op enkele distributiekantoren werd het werk neergelegd.
Bovendien werd door een groot aantal boeren geen melk afgeleverd op de zuivelfabrie-

363ken.

In Helmond waar een staking was uitgebroken, waaraan algemeen werd deelgeno-
men o.a. ook door een deel van het secretariepersoneel en het distributiepersoneel, werd
de burgemeester door de 'Sicherheitspolizei' gearresteerd.364

$ 2.  Afkondiging Politiestandrecht

In  de  nacht  van 30 april  op  1  mei  1943  werd het politiestandrecht  ook  in de provincie
Noord-Brabant afgekondigd.365

Voor de uitvoering van alle maatregelen, die hieruit voortvloeien, is de commandant
van het ingestelde 'SS' en Politie-ambtsgebied voor de provincie Noord-Brabant bevoegd,

366zijnde de majoor der 'Schutzpolizei' te Tilburg.
De Nederlandse politie werd onder deze commandant gesteld en diende diens

instructies  "in elk geval in volle omvang  op te volgen".367
In   verband   met de hogere eisen, die thans   aan het politiepersoneel werden gesteld.

werden alle verloven van de gehele politie ingetrokken en werd de diensttijd op twaalf uur

361 De Jong, Het Koninkn)'k der Nederlanden, deel 6 tweede helft, 765.

362
De Jong, a.w., 768.

363 RANB, archief commissaris der koningin   1920   - 1969, brief commissaris der provincie  d.d.28
mei 1943 aan secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken, inv.nr. 429.

364     RANB, t.a.p., brief burgemeester d.d. 5 mei 1943 aan commissaris der provincie, inv.nr. 429.
365 GAHm archief gemeentesecretarie, persbericht rijkscommissaris   van   1   mei 1943, dossier   2607

(justitie).
366 SRE, archief Remeente Waalre, meldingsformulier 81 afkomstig van gewestelijk politiepresident.

inv.nr. 87/2842.
367 Idem.
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gebracht.368
Op 1 mei 1943 nam de stakingsbeweging in de fabrieken toe en melklevering bleef

in verscheidene dorpen achterwege. De gemeentelijke diensten en distributieapparaten
(zoals in Bergen op Zoom en Tilburg) functioneerden in het algemeen echter weer, al
dient daarbij wel te worden opgemerkt, dat een aantal burgemeesters (o.a. Geldrop en
Eindhoven) hun personeel in verband met de 1 Mei-viering vrij had gegeven. In Breda,
waar een deel van het secretariepersoneel niet aanwezig was, werd door de 'Sicher-
heitspolizei' aldaar een lijst geeist van de ambtenaren, die niet waren verschenen. 369

In 's-Hertogenbosch, waar het personeel van het distributiekantoor op 30 april '43
vrij massaal staakte, werd op 1 mei weer normaal gewerkt. Ook door de winkelmeisjes
van de HEMA werd op 30 april '43 gestaakt en die zaak was met toestemming van de
burgemeester op 1 mei gesloten.

370

Overigens werd er op 1 mei in 's-Hertogenbosch nog slechts in twee fabrieken ge-
staakt (o.a. bij Grasso), terwijl bij P. de Gruyter wegens gebrek aan gas het grootste deel
van het personeel niet kon werken. Op 3 mei was het werk overal volledig hervat en was
er geen sprake geweest van ordeverstoringen, waarbij de politie daadwerkelijk had moeten
optreden. 371

In Breda werd er eveneens op grote schaal gestaakt. Op 30 april '43 was er 's
middags sprake van een gerucht, dat het postkantoor door Duitse militairen was bezet, die
met de revolver in de hand de ambtenaren dwongen hun werk te verrichten. Ofschoon
deze geruchten achteraf onjuist bleken te zijn, had dit volgens de burgemeester wel tot
gevolg dat "veel ambtenaren van de secretarie (en van andere diensten) de gebouwen
hunner werkzaamheden niet durfden te betreden". 372

Het aantal stakers in vijfenveertig bedrijven in Breda werd door de politie geraamd
op vijfduizend.373  Bij de Co6peratieve Tuinbouwveiling Breda en Omstreken was het
niet het personeel dat op 30 april '43 in staking ging, maar waren het de kopers op de
veiling, die staakten, zodat de "groente onverkoopbaar bleef staan". 374

In Breda hielden ook een aantal winkels hun deuren demonstratief gesloten. De
375Bredase politie keek -'met beide ogen dicht'- toe.

$   3.      Opdracht   arrestatie   'voorzitters'

Op 2 mei 1943 was er al sprake van een zekere verharding van de situatie. De burge-
meesters -politiegezagsdragers- ontvingen van de gewestelijk politiepresident opdracht de
voorzitters en ondervoorzitters der zuivelfabrieken, "voor zooveel zij in kwaliteit of in
persoon niet aan den leveringsplicht voldaan hadden, en de leidende figuren der vroegere
vakvereenigingen, voor zooveel werkzaam in een bedrijf waar gestaakt werd, over te

363 Idem.
369 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief burgemeester Breda d.d.4 mei 1943

aan commissaris der provincie, inv.nr. 429.
370 SASH, archief Algemene dienst, maandrapport april/mei 1943 bestemd voor 'Verbindungsoffizier

BdO', inv.nr. 1371.
371 Idem.
372 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief van 1943 aan commissaris der

provincie, inv.nr. 385.
373 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, maandverslag bestemd voor 'Verbindungsoffi-

zier BdO' april/mei 1943, inv.nr. 19.
374 GABr, t.a.p., brief van CoDperatieve Tuinbouwveiling Breda & Omstreken  d.d.   1   mei   1943  aan

gemeentepolitie Breda, inv.nr. 80lb.
375 Buurmans,  De   laatste   100  jaar  van  de   gemeentepolitie  Breda,  145.
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brengen naar het kamp te Vught".376
De aangehoudenen moesten op last van de 'Sicherheitspolizei' op maandag 3 mei

1943 voor 14 uur zijn overgebracht naar het gevangenenkamp te Vught. De namen en
adressen der aangehoudenen dienden zo spoedig mogelijk telegrafisch aan de gewestelijk
politiepresident te worden doorgegeven. 377

In Son was de burgemeester door de Eindhovense politie gearresteerd in zijn hoeda-

nigheid als voorzitter van de coOperatie St. Petrus. Na enige tijd werd hij vrijgelaten,
omdat hij "geen eigen bedrijf had".378

De burgemeester van Son had in verband hiermede "opgespeeld tegen politiepresi-
dent".  Die zei hierop tegen  hem,  dat er klachten waren  dat  hij de staking organiseerde.
Hij voegde er nog dreigend aan toe: "U zoudt wel opnieuw gearresteerd kunnen worden
en  dan  komt  U  uit kamp Vught  niet meer weg".379  In  Son  was  er  na de arrestatie  van  de

burgemeester sprake van "rebellie, waarbij melkbussen van de wagens werden getrokken
en melk over de grond gegooid". 380

In Geldrop was een bundel draden langs de spoorlijn doorgeknipt, waardoor het
seinwezen "een beetje ontredderd  is,  maar de reparatie meevalt".381 In verband  met  het
doorknippen van telefoondraden diende op last van de gewestelijk politiepresident de
volgende nacht hierop speciaal toezicht te worden gehouden. 382

In opdracht van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid (Rauter) was
het de leden van de Nederlandse politie ten strengste verboden bij politioneel optreden
waarschuwingsschoten te lossen. Bij eventuele incidenten, waarbij van de vuurwapens ge-
bruik moest worden gemaakt, diende onmiddellijk zonder verder pardon raak te worden
geschoten.

383

Enkele uren later droeg de gewestelijk politiepresident de politiegezagsdragers,
zijnde de burgemeesters, (nogmaals) op de uitvoering van het politiestandrecht zo
intensief mogelijk door te voeren. Hij wees er voorts op, dat ingeval van samenscholin-
gen, demonstraties en andere incidenten, waarbij van de vuurwapenen gebruik diende te
worden gemaakt onmiddellijk raak diende te worden geschoten zonder aanziens des per-

384
soons.

's Avonds kwam er een telegram van de secretaris-generaal van het departement van
binnenlandse zaken, waarin hij in overleg met centrale Duitse autoriteiten mededeelde, dat
van Duitse zijde geen repressieve maatregelen zouden worden genomen, indien de burge-
meesters bevorderden, dat maandag de melkleveranties op normale wijze plaats zouden
vinden. 385

376 RANB, t.a.p., brief commissaris der provincie  d.d.  28  mei   1943 aan secretaris-generaal departe-

ment van binnenlandse zaken, inv.nr. 429.
377 SRE, archief gemeente Waalre, meldingsformulier 82 afkomstig van gewestelijk politiepresident,

inv.nr. 87/2842.

378 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, journaal commissaris der provincie
mutatie 2 mei 19 uur, inv.nr. 429.

379 Idem.
380 Idem.
38t RANB, t.a.p., journaal commissaris der provincie mutatie 2  mei  13 uur, inv.nr.  429.

SRE, t.a.p., meldingsformulier nr. 83 afkomstig van gewestelijk politiepresident, inv.nr. 87/2842.382

1

1"
Idem.

384 SRE, t.a.p., meldingsformulier nr. 84 afkomstig van gewestelijk politiepresident, inv.nr. 87/2842.
385 RANB t.a.D., regeringstelegram van secretaris-generaal departement van binnenlandse zaken  van

2 mei i9.00 uur, inv.nr. 429.
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$ 4.  Werk gedeeltelijk hervat

Op 3 mei 1943 werd in enkele fabrieken het werk hervat, terwijl men juist in andere
fabrieken eerst op die dag in staking ging. In de melklevering kwam in het algemeen wel
verbetering. 386

In Schijndel was dit ook het geval, maar door de burgers werden de bussen van de
kar gehaald en volk uit de stad was er met flessen bij om melk weg te halen. Dit laatste
kon niet voorkomen worden, omdat er onvoldoende politie was. "Een paar manschappen
moeten posten   voor de ontvluchting uit St.Michielsgestel". Stonden daar niets   te   doen,
ofschoon ze elders nodig waren. De burgemeester zou politiepresident opbellen en
"zeggen dat dit geen werk was".387

In Terheijden-Teteringen werden de melkkarren eveneens door het publiek geplun-
derd, terwijl er geen politie beschikbaar was, aangezien "de marechaussees in Etten op
conferentie   zijn".   388 Dit hield ongetwijfeld verband   met  de   in de voorafgaande   week
bekend geworden toekenning van de nieuwe rangen en de daaraan gekoppelde wedde-
vaststelling.

In Made had zich overigens die dag in de loop van de namiddag nog een vrij ernstig
incident voorgedaan. De "plaatselijke hulpcontroleur werd door een groot aantal personen
(30 A 40 personen) achtervolgd en vermoedelijk door vijf van hen mishandeld en bewuste-
loos   geslagen". De hulpcontroleur bekwam vermoedelijk een schedelbasisfractuur   en
moest op zijn minst zes weken het bed houden. Van de vijf aangehouden verdachten had-
den er twee bekend geslagen te hebben, terwijl drie anderen erkend hadden er bij
aanwezig te zijn geweest, doch daaraan niet te hebben deelgenomen. 389

Naar aanleiding van dit incident waren de burgemeester van Made en vier burgers
overgebracht naar het kamp Vught. De burgers (waaronder twee stakers) werden vrij snel
weer in vrijheid gesteld, terwijl de burgemeester "niets zou overkomen mits het in zijn
gemeente rustig bleef".390

Enige raddraaiers, die niet alleen een controleur hadden mishandeld maar ook nog
een bus van de BBA hadden gemolesteerd, zaten nog vast en zouden vermoedelijk aan de
Duitse politie worden overgeleverd.391

In Bladel had het melkvervoer hinder ondervonden van acties van kwajongens,
waarvan er door de politie een paar waren ingesloten. De burgemeester zou "hen weer
naar huis zenden", waarna de gemoederen wel weer zouden bedaren. 392

In Sprang-Capelle had zich op 3 mei 1943 nog een incident voorgedaan, waarbij het
zoontje van de burgemeester door de 'Grune Polizei' was meegenomen, doch later weer
terug naar huis was gebracht. Toen de burgemeester thuiskwam stond er een lid van de
'Grune Polizei' bij de voordeur geposteerd en bevond het zoontje zich in de werkkamer
van de burgemeester onder bewaking  van een 'Oberfeldwebel'  van de 'Grune Polizei',  die
op het punt stond onder medeneming van het zoontje naar Waalwijk te vertrekken.393

386 RANB, t.a.p., journaal commissaris der provincie mutatie  3 mei, inv.nr.  429.
3Kt RANB, t.a.p., journaal commissaris der provincie mutatie  3  mei  9.30 uur, inv.nr.  429.
388 T.a.p., mutatie 3 mei 11.15 uur.
389 RANB,.t.a:p., brief loco-burgemeester  Made en Drimmelen  d.d.  5  mei   1943 aan commissaris  der

provincie, inv. nr. 429.
390 RANB, t.a.p., journaal commissaris der provincie mutatie 5  mei  10.45 uur, inv.nr.  429.

391 Idem.
392

T.a.p.,  mutatie 3  mei  14  uur.
393 RANB, t.a.p., brief burgemeester van Sprang-Capelle   d.d. 17   mei   1943 aan commissaris   der

provincie, inv.nr. 429.
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Door de burgemeester was op 4 mei 1943 een bekendmaking uitgevaardigd, waarin
hij mededeling deed van een van de "Commandant der Duitse politie" ontvangen
opdracht, dat "onmiddellijk met den arbeid begonnen moet worden alsmede met het afle-
veren  van melk". Voorts mocht niemand  die  zich  naar  het werk begaf worden bedreigd,
lastig gevallen of nagejauwd en mocht er niet op de weg worden gekalkt. De burgemees-
ter eindigde de bekendmaking met de mededeling, dat indien niet aan deze laatste waar-
schuwing voldaan werd, hij persoonlijk aansprakelijk werd gesteld. Bovendien zou hij en
met hem nog twintig gijzelaars, uit alle lagen der bevolking, de volgende ochtend worden
gearresteerd. Terwille van deze twintig personen deed hij een "dringend beroep op U
allen, mijne dorpsgenoten, Uw verstand te gebruiken".394

Ook in Gilze Rijen "werd van het geringe percentage dat leverwillig was de melk
door ingezetenen afhandig gemaakt".

395

In Eindhoven werd op 3 mei eveneens nog gestaakt. Blijkens een aantekening op
een overzichtsstaat behorende bij het door de commissaris der provincie bijgehouden
journaal  was het aantal verloren gegane arbeidsuren in Eindhoven  "niet te achterhalen".
In  de betreffende kolom stond bij Eindhoven vermeld  "50%". In verband  met de staking
werd willekeurig een aantal Eindhovenaren opgepakt.396

Hiervan werden er zeven door het politiestandgerecht van het 'SS und Polizei-
sicherungsbereich Noord-Brabant und Zeeland' in Eindhoven ter dood veroordeeld.397

Blijkens de in de stad opgehangen bekendmakingen hadden de veroordeelden op de mor-
gen   van   3 mei gestaakt   en aan stakingsbijeenkomsten deelgenomen. 398   Het is overigens

merkwaardig dat van de voltrekking van deze zeven doodvonnissen door de commissaris

der provincie geen melding werd gemaakt in zijn verslaglegging van de April-mei-staking
aan de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken.

Bovendien werden de leden van de Philips-directie gegijzeld, die met uitzondering
van ir. F. Philips weer snel werden vrijgelaten. 399

Op 4 mei werd vrijwel overal het werk hervat en gaf de melkleverantie geen moei-
lijkheden meer, behoudens in het Land van Altena, waar de situatie nog onrustig was en
ook ernstiger was geweest, doch daarover hierna meer. 400

$ 5.  Opdracht aanhouding Yonge boeren'

Nog even dreigden de bemiddelingspogingen van de burgemeesters te mislukken door een
in de nacht van 3 op 4 mei door de gewestelijk politiepresident verstrekte opdracht om de
voorzitters en ondervoorzitters van de voormalige R.K. Jongen Boerenstand naar het
kamp Vught over te doen brengen. 401

De gewestelijk politiepresident had hiertoe opdracht ontvangen van de 'Sicher-
heitspolizei' te 's-Hertogenbosch, die had bepaald dat de arrestaties onmiddellijk dienden
te geschieden en de arrestanten op 4 mei naar het gevangenkamp te Vught moesten

394 RANB, t.a.p., bekendmaking van burgemeester van Sprang-Capelle d.d. 4 mei 1943, inv.nr. 429.

395 RANB, t.a.p., brief wnd. burgemeester van Gilze Rijen  d.d.  3  mei   1943 aan commissaris   der
provincie, inv.nr. 429.

396 Van  Oorschot,  Eindhoven,   een  samenleving   in  verandering.  ded  1,   1920  -  1960,919.

397 Matia,    25  jaar  lief  en  leed  bij  de  Eindhovense  politie,  64.
398 Idem. Illustratie tussen pag. 48 en pag. 49.
399 Van  Oors€hot,  Eindhoven,   een  samenteving  in  verandering,  deel  1,   1920  -  1960,919.

400         RANB, t.a.p., brief commissaris der provincie   d.d.   28   mei    1943 aan secretaris-generaal   van
departement van binnenlandse zaken, inv.nr. 429.

401 Idem.
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worden overgebacht.402

Tegelijkertijd maakte de gewestelijk politiepresident melding van het feit, dat geble-
ken was dat verschillende (politie)gezagsdragers niet of niet behoorlijk hadden voldaan
aan de opdracht om de voorzitters van de zuivelcooperaties en van de voormalige werklie-
denverenigingen aan te houden. Hij gelastte de burgemeesters deze opdracht alsnog met
spoed uit te voeren onder vermelding dat politiegezagsdragers, die in gebreke bleven zich
voor het politiestandgerecht zouden hebben te verantwoorden. 403

De opdracht tot aanhouding van de jonge boeren was in strijd met de afspraak dat
niet bij wijze van gijzeling boeren zouden worden gearresteerd. Vandaar dat de commis-
saris der provincie zich in verbinding stelde met de secretaris-generaal van het departe-
ment van binnenlandse zaken.404

Door een aanzienlijk deel der burgemeesters was in die nacht contact opgenomen
met de commissaris der provincie, die hen had geadviseerd deze opdracht op te schorten
in afwachting van "het onderhoud hieromtrent van de secretaris-generaal omstreeks den
middag met vertegenwoordigers der bezettende macht".405

Na een (negatief) telefonisch bericht van de secretaris-generaal hadden de burge-
meesters terstond uitvoering gegeven aan het bevel van de politiepresident, zo deelde de
commissaris later aan de betreffende secretaris-generaal mede.406

Uit het journaal blijkt echter dat veel burgemeesters een afwachtende houding
hadden aangenomen, terwijl anderen de jonge boeren wel hadden opgehaald, doch hen in
de eigen gemeente hadden gehouden. Slechts een kleine groep had inderdaad de overbren-
ging naar Vught doen plaatsvinden.407

De commissaris der provincie had die ochtend ook nog een bespreking met de
'Beauftragte'   en de 'Sicherheitspolizei', die verstoord waren  over zijn inmenging  in  de
kwestie van het afvoeren van de jonge boeren. 408

Ook de hoogste Duitse autoriteiten, waarmede de secretaris-generaal van het
departement van binnenlandse zaken had overlegd waren verstoord over de inmenging van
Nederlandse burgerlijke autoriteiten. 409

De gewestelijk politiepresident richtte zich die dag nog in ferme taal tot de politie-
chefs. Aangezien de politie na 20.00 uur door ordeverstoorders werd lastig gevallen,
waarbij een dreigende houding werd aangenomen, diende het uitgaansverbod onverbidde-
lijk en zo krachtdadig mogelijk te worden doorgevoerd.410

Bovendien was gebleken, dat in verschillende gemeenten aanplakbiljetten betreffende
de afkondiging van het politiestandrecht werden afgescheurd. Mocht dit zich wederom
voordoen, dan zouden de burgemeesters (politiegezagsdragers) alsmede de plaatselijke
politie hiervoor aansprakelijk worden gesteld.411

402 SRE, archief Remeente Waalre, meldingsformulier nr. 85 afkomstig van gewestelijk politiepresi-
dent, inv.nr. 87/2842.

403 Idem·

404        RANB, t.a.p., journaal commissaris der provincie mutatie 3  mei 22.30 uur, inv.nr.  429.

405        RANB, t.a.p., brief commissaris der.provincie  d.d.  28  mei  1943 aan secretaris-generaal  van  het
departement van binnenlandse zaken, inv.nr. 429.

406 Idem.
407         RANB, t.a.p., journaal commissaris der provincie mutatie  4 mei vroeg   in de ochtend, inv.nr.

429.

408 T.a.p., journaal mutatie 4 mei 10.30 uur.
409

T.a.p., journaal mutatie 4  mei  15  uur.
40 GAT, archief 2.emeenteDolitie   1844  - 1967, circulaire van gewestelijk politiepresident  d.d.4   mei

1943, inv.nr. 1704/1109.
41 1            Idem.
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$ 6.  Kentering

Voor een kentering heeft de burgemeester van Leende gezorgd, die onder mededeling dat
de melklevering in Leende goed liep van de gewestelijk politiepresident gedaan kreeg dat
onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid de gearresteerde jonge boeren konden
worden vrijgelaten. 412

Hierna hebben diverse andere burgemeesters hetzij van de 'Sicherheitsdienst' in 's-
Hertogenbosch (o.a. Bakel, Alphen, Empel, Den Dungen) hetzij van de gewestelijk
politiepresident (o.a. Son, Berlicum, Grave, St. Oedenrode, Esch, Oss, Moergestel, Ois-
terwijk, Bladel, Nuland, Leende, Maarheeze, Bakel en Deurne) toestemming gekregen de
gearresteerde boeren vrij te laten of van aanhouding af te zien, aangezien de melkle-
verantie weer normaal  was. 413

In de regio Breda waren niet minder dan zestien 'jonge boeren' aangehouden (drie
uit  Breda,  twee uit Rijsbergen,  vijf uit Nieuw Ginneken  en  zes uit Terheijden).  Toen  op
5 mei '43 door de politie Breda aan de gewestelijk politiepresident kon worden gemeld
dat alles voor 100% in orde was, volgde zijn toestemming om alle aangehouden landbou-
wers in vrijheid te stellen. 414

In de daarop volgende nacht van 5 op 6 mei '43 werden in Breda op de openbare
weg en ook per post pamfletten verspreid, waarin tot "staking werd aangespoord". Aange-
zien door de Bredase politie "ongeveer 400 exemplaren werden verzameld en aan de
Sicherheitspolizei zijn toegezonden",    was hier sprake   van een groots opgezette actie. 415

De door de gewestelijk politiepresident vrijgelaten arrestanten zouden "evenwel als
gijzelaars beschouwd worden", terwijl de burgemeesters  voor een goede melkvoorziening
garant moesten blijven. 416

De gewestelijk politiepresident had voorts medegedeeld,   dat de Duitse autoriteiten
niet te spreken waren over het telegram van 2 mei van de secretaris-generaal van het
departement van binnenlandse zaken. De opdracht tot arrestatie was namelijk geen repre-
saillemaatregel geweest, maar de Duitse autoriteiten wilden laten zien, dat zij uitmaakten
of er maatregelen genomen werden. 417

De commissaris der provincie concludeerde in zijn verslag aan de secretaris-
generaal   van het departement van binnenlandse zaken   over de staking,    dat   deze    in   het
algemeen niet tot ordeverstoringen hadden geleid, de bevolking rustig was gebleven en dat
betogingen van betekenis er niet waren geweest.

418

Bij het bemoeilijken van de melklevering was op enkele plaatsen "eenige melk
verloren gegaan",  die  op  een  bij het journaal behorende staat weliswaar werd geraamd  op
1.088.985 liter, maar waarvan "het merendeel afkomstig  is  uit de Bommelerwaard  (prov.
Gelderland)".   In het algemeen  leek  het dus nogal  mee te vallen, waarbij hij overigens  wel
een uitzondering maakte voor het Land van Altena, waar de toestand ernstig was ge-
weest. 419

412 T.a.p., journaal mutatie 4 mei 9 uur.
413 T.a.p., journaal mutaties 4 mei diverse tijdstippen.

414
GABr, archief gemeentepolitie Breda    1937 - 1974,handgeschreven   niet onderiekende notitie,
gedateerd  5  mei 1943, inv.nr.  80lb.

415 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974,maandrapport bestemd voor 'Verbindunsoffizier
BdO' april/mei 1943, inv.nr. 19.

416 T.a.p., journaal mutatie 4 mei 17.15 uur.
417 Idem.
418 RANB, t.a.p., brief van commissaris der provincie  d.d.  28  mei   1943 aan secretaris-generaal   van

departement van binnenlandse zaken, inv.nr. 429.
4'9 Idem.
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$ 7.  Ongeregeldheden in Land van Altena

De stakingen in het Land van Altena hebben een geheel ander karakter gehad dan in de
rest van de provincie. Hier is zo meldt de commissaris der provincie aan de secretaris-
generaal van het departement van binnenlandse zaken "de toestand ernstig geweest en zijn
er samenscholingen van grooten omvang voorgekomen".420

Bovendien was het publiek in gemeentesecretarieen, in postkantoren en in een
school binnengedrongen en had het daar het werken onmogelijk gemaakt en waren er
kleine straatvakken opgebroken en wegen versperd.

In tegenstelling tot de rest van de provincie, waar de staking op 3 mei al aan het
verlopen was, deden zich juist toen in het Land van Altena de eerste grote schermutselin-
gen voor. Opgemerkt dient te worden dat er vanaf zaterdag 1 mei vrijwel niet was
gewerkt en door de boeren geen melk was afgeleverd.421

De burgemeester van Wijk en Aalburg berichtte de commissaris der provincie
uitvoerig over hetgeen er op 3 mei was gebeurd. In de vroege ochtenduren hadden zich
eerst samenscholingen voorgedaan in de gemeente Eethen nabij de melkfabriek te
Genderen. Nadat hiervoor de assistentie van de in Wijk en Aalburg gestationeerde
marechaussee werd gevraagd, was men in deze gemeente omstreeks 10 uur gaan samen-
scholen. 422

Een menigte van aanvankelijk zeventig, welke later aangroeide tot circa eenhon-
derdenvijftig personen, was in eerste instantie naar het distributiekantoor gegaan en was
aldaar binnengedrongen en had het aanwezige personeel gesommeerd het werk neer te
leggen, waaraan men bij gebreke van politie genoodzaakt werd te voldoen. Hierna had
men zich naar het gemeentehuis begeven en waren enige personen de hal binnengedron-
gen, waarna zij eveneens eisten dat het gemeentepersoneel de arbeid zou neerleggen. 423

De burgemeester had hen echter gelast zich te verwijderen en hen naar buitenge-
dreven, waarna hij de deur enige tijd had gesloten. Vervolgens was de menigte het
postkantoor binnengedrongen en had men de kantoorhouder zijn werkzaamheden onmoge-
lijk gemaakt, waardoor het kantoor een paar uur niet had gefunctioneerd. Daarna had men
bij verschillende middenstandsbedrijven (grossierderij, garages) het aldaar aanwezige
personeel gedwongen de arbeid neer te leggen. Hierna had men zich begeven in de
richting Heusden en bij een mandenfabrikant gedreigd de zaak in brand te zullen steken,
wanneer men het werk niet zou neerleggen.

Op dat moment verscheen juist de 'Sicherheitspolizei, die enige schoten  in de lucht
had afgevuurd met als gevolg, dat de volksoploop onmiddellijk uiteenging. 424

Na het doorgeven van een alarmeringsbericht verscheen omstreeks 14.30 uur een
detachement 'SS'-troepen van vierentwintig man, die tot 21.00 uur in de gemeente hadden
gesurveilleerd. Inmiddels was de rust echter weergekeerd en werd er geen tegenstand ge-
boden. In het verdere verloop zijn een viertal inwoners gearresteerd en in avonduren
overgebracht naar Eindhoven, alwaar een van hen door het politiestandgerecht tot de
doodstraf werd veroordeeld, die onmiddellijk werd voltrokken. Van de overige arrestanten
werd er 66n overgebracht naar het kamp te Vught, werd er 66n vrijgesproken en wist er
66n te ontsnappen, hetgeen onder die omstandigheden wel erg opmerkelijk is te noe-

420 Idem.
421 RANB, t.a.p., journaal mutatie 3 mei 14.00 uur, inv.nr. 429.

422 RANB,.t.a.p., brief van burgemeester van Wijk en Aalburg d.d. 4 mei 1943 aan commissaris der
provincie, inv.nr. 429.

423 Idem.
424 Idem.
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men. 425

In Eethen was het vroeg in de middag oprlieuw onrustig bij de melkfabriek en stond
er een autobus dwars over de weg. Door de 'Sicherheitspolizei' zijn namen van een vijftal
raddraaiers genoteerd, die moesten worden aangehouden. De burgemeester werd een te
slap optreden verweten. 426

In Nieuwendijk, waar een grote menigte op straat was, werd door de marechaussee
assistentie verleend bij het melkrijden. Hierbij was het tot ongeregeldheden gekomen,
waarbij melk over het uniform van een der marechaussees werd gegooid.427

In de loop van de middag was in Sleeuwijk de plaatselijke bureauhouder in zijn
woning gemolesteerd door een groep van circa 300 personen. Met vijf marechaussees was
men "de toestand meester gebleven".428

Verder  werd  er  in het journaal nog melding gemaakt van enkele 'kleinigheden',  die
zich in Sleeuwijk hadden voorgedaan, zoals het ingooien van negen ruiten bij NSB-ers en
het omverhalen van aanplakborden. Opmerkelijk was het bericht over het bezoek van de
Duitse politie uit Gorkum, die de zaak nog al kalm opnamen, gezien hun opmerking:
"Das geht so".429

De  volgende  dag  (4  mei)  werd de toestand in Almkerk aangemerkt als "slecht".430
Er was een school leeggehaald en het postkantoor te Nieuwendijk was bezet. De burge-
meester, die gemolesteerd was, moest aanvankelijk de namen van tien, later van vijf
raddraaiers opgeven aan de 'Ortskommandant'. Hij voelde daar echter niets voor.431

In    Wijk en Aalburg    was de toestand inmiddels normaal.    De NSB probeerde    de
burgemeester "alles  in de schoenen te schuiven". De 'Sicherheitsdienst' behandelde   de
burgemeester evenwel correct. In Wijk was de avond tevoren een man ter dood veroor-

432deeld, waarna het vonnis onmiddellijk werd voltrokken.
In de Werken en Werkendam waren 's middags door stakers wegen opgebroken,

terwijl uit het gemeentehuis in Almkerk een arrestant was ontzet. De 'Ortskommandant'
was ter plaatse gekomen en eiste de namen van vijf personen. De burgemeester was er
met de politieauto op uit geweest, waarbij met gummistok, sabel en revolver was
gewerkt. Volgens de burgemeester  was  het een "ellendige dag".433

's Middags waren er tijdens een razzia twaalf onschuldige mensen meegenomen
door de Duitse politie, waarvan er negen als gijzelaars werden beschouwd.434 lien man
was meegenomen, omdat hij medeschuldig was bevonden aan het opbreken van een straat.
De arrestanten waren naar Vught meegenomen. 435

In Werkendam was op 4 mei 's avonds NSB (Stoetzer, wnd. leider van district 15
van de NSB uit Tilburg) op bezoek geweest om inlichtingen in te winnen over het politie-
optreden. 436

423 Idem.
426 RANB, t.a.p., journaal mutatie 3 mei 14.00 uur, inv.nr. 429.
427 Idem.
428 T.a.p., journaal mutatie 3 mei 22.30 uur.
429 T.a.p., journaal mutatie 3 mei 22.30 uur.
430 T.a.p., journaal mutatie 4 mei 12.30 uur.
431 Idem.
432 T.a.p., journaal mutatie 4 mei 14.00 uur.
433 T.a.p., journaal mutatie 4 mei 18.00 uur.
434 T.a.p., journaal mutatie 5  mei  9.00 uur.
435 T.a.p., journaal mutatie 5 mei  10.00 uur.
436 Particuliere collectie  D.M. de Jaeger, Functionarissenregister N.S.B.,  72.

77



Om  20.15 uur waren  er vier overvalwagens uit Breda  in de gemeente Werkendam,
terwijl er nog mensen op straat waren, waarover men "ontevreden" was. De burgemeester
meende evenwel dat het nog voor 20.00 uur was, toen de overvalwagens in de gemeente
reden. 437

In Wijk en Aalburg was op 5 mei '43 de 'Sicherheitspolizei' op bezoek geweest. De
vijftig fietsen van stakers, die opgeborgen waren onder de toren, hadden zij meegeno-
men.438 Zowel in Almkerk  als  in  Wijk en Aalburg  was  het  op  5  mei weer "rustig".   De
arbeiders gingen aan het werk en de melklevering was in orde, waarmede ook in dit
roerige deel van Noord-Brabant evenals in de rest van de provincie de rust geleidelijk aan
weerkeerde. 439

Op 8 mei '43 was "alles rustig" in Werkendam. Er waren nog geen slachtoffers
gevallen en de burgemeester  had alle gijzelaars "terug kunnen houden". De affaire  van de
zeven "straatopbrekers" had hij zelf opgeknapt door hen onderhanden te nemen.440

Op  die  dag  was  ook in Almkerk "alles  in  orde". De burgemeester deelde  mede,  dat
men hem verweet  een niet kordaat genoeg optreden. Zaterdag   (8   mei)  om  3.30  uur  was
de burgemeester naar de 'Wehrmachtkommandant' geweest, die "de 19 mensen uit
Almkerk  stuk  voor  stuk  bij zich heeft laten komen  en een uitbrander heeft gegeven".
Alleen bevonden zich toen nog twee arrestanten in Vught, die door de Duitse politie wa-
ren meegenomen.

441

$ 8.  Gevolgen van de staking

Door de 'Polizei-Standgerichte' werden in totaal 116 doodvonnissen geveld, waarvan er
80 waren voltrokken.442 Op straat werden in totaal vijfennegentig Nederlanders doodge-
schoten en werden er meer dan vierhonderd ernstig gewond. In Noord-Brabant werden
voor deelneming aan de stakingen of minder ernstige vergrijpen, zoals overtreding van de
spertijd, zevenhonderd personen gearresteerd. Een groot deel werd na enige dagen vrij
gelaten, anderen hebben een maand en soms zelfs een jaar moeten doorbrengen in het
concentratiekamp te Vught of zijn van daaruit naar kampen in Duitsland getranspor-
teerd.443

- Twijfels over nut van staking

Het is gezien de grote prijs, die voor deze staking betaald is, geen wonder dat bij het nut
van deze actie de nodige twijfels zijn gerezen. Er waren heel wat mensen, op grond van
argumentaties    uit de verzetstechniek, tegen deze staking. "Een vroegtijdige, te vroege
Duitse klap zou weleens kunnen bewerkstelligen dat men, op het moment dat het straks
werkelijk nodig  was,  de  lust tot staken had verloren".444

De zich tijdens de staking in gevangenschap bevindende burgemeester van Gorin-
chem, L.J.R. Ridder van Rappard sprak in een uit de gevangenis gesmokkelde brief zelfs
over een "ofschoon heroYsche, maar dan toch volkomen ausschichtloze staking" en over

437 RANB, t.a.p., journaal mutatie 5 mei 11.50 uur, inv.nr. 429.

438 Idem.
439 T.a.p., journaal mutaties 5  mei  9.00 uur en  11.50 uur.
440 RANB,  t.a.p., los velletje gedateerd  8 mei behorende bij journaal, inv.nr.  429.

441
Idem.

442
De  Jong,  Het  Koninkrijk  der  Nederlanden  in  de  Tweede  Wereldoorlog,  deel  6  tweede  helft,  807.

443
De Jong, a.w., 808.

444         Van Randwijk,  In  de  schaduw  van  gisteren.   Kroniek  van  het  verzet,  190.
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"spontane waanzin". 445

In de destijds verschenen uitgaven van de illegale pers was het oordeel ondanks
teleurstelling doorgaans toch positief. In Vrij Nedertand schreef Van Randwijk over
"onbezonnen heldhaftigheid, die in de orde van het verzet een onuitwisbare betekenis
heeft".11 446

- Wezenlijke bijdrage

Naar de mening van De Jong hebben de "April-mei-stakingen zowel door hun bevrijdende
werking als door de repressie waartoe de bezetter overging, een wezenlijke, ja onmisbare
bijdrage geleverd".447

Het behoeft geen nader betoog dat de eerste helft van mei '43 een uiterst moeilijke
periode voor de politie is geweest. Er is extreem lang dienst gedaan onder bizarre
omstandigheden. Het overgrote deel van de politiefunctionarissen, dat sympathie had voor
de stakers, ontving de ene na de andere opdracht om "op de scherpste wijze" en "kracht-
dadig" Op te treden, "geen waarschuwingssehoten te lossen" en "onmiddellijk raak te
schieten zonder aanzien des persoons". Bovendien werden niet alleen de politiegezagsdra-
gers persoonlijk verantwoordelijk gesteld maar ook de gehele plaatselijke politie.

Hierbij dient men voorts te bedenken, dat in vrijwel alle korpsen 'foute elementen'
waren ingestroomd, die het noodzakelijk maakten uiterst behoedzaam te manoeuvreren.
Desondanks is, zo merkt De Jong op, "voor zover ons bekend nimmer raak gescho-
Wn". 448

- Effect op politie

Ongetwijfeld heeft de commissaris der provincie een uiterst stabiliserende factor gevormd
in deze roerige dagen. Er is duidelijk sprake geweest van een goede verstandhouding
tussen de commissaris der provincie en de 'goede' burgemeesters, waardoor veel onheil
voorkomen is kunnen worden.

Evenals voor de rest van de bevolking heeft zich ook bij de politie een merkwaar-
dige ontwikkeling voorgedaan. Het uitbreken van de April-mei-stakingen had een "kataly-
serende uitwerking op veel politiemensen". 449

Pas nu, met deze massale stakingen, leek bij hen het inzicht te dagen dat zij zich
met hun optreden tot dus ver van de meerderheid van het Nederlandse bevolking hadden
vervreemd. Ook De Jong wijst erop, dat de stakingen in het bijzonder effect hebben
gehad op de politie. De rliet-'foute' elementen zouden zich "sterker dan tevoren bewust
geworden zijn van de afschuwelijke functie die zij tijdens de bezetting vervulden".450

De politie heeft de eerste helft van mei '43 tijdens de April-mei-staking, waaraan op grote
schaal in Noord-Brabant werd deelgenomen, onder wel zeer extreme omstandigheden haar
werk moeten verrichten. Vooral in het Land van Altena is er sprake geweest van ernstige
schermutselingen, waarbij zelfs wegen werden opgebroken en 'foute' elementen werden
gemolesteerd. Als gevolg van de afkondiging van het politiestandrecht werd de Neder-

Its

Ridder van Rappard, Hoe was het ook weer, 48/49.
446     De Jong, a.w., 820.
447

De Jong, a. w.,  825.
448

De Iong, a. w., 824.
449 Hirschfeld, Bezetting en collaboratie, 150.
450

De Jong, a.w., 824.
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landse politie onder commando geplaatst van de majoor van de 'Ordnungspolizei' te
Tilburg, wiens instructies in 'volle omvang' opgevolgd moesten worden. De afkondiging
van het politiestandrecht opende de weg voor een waar schrikbewind. Alleen al in
Eindhoven werden er door het 'Polizeistandgericht' zeven stakers ter dood veroordeeld,
waarna de vonnissen terstond werden voltrokken. Door zowel de Duitse als Nederlandse

politieautoriteiten waren de strengste orders uitgevaardigd om geen waarschuwingsschoten
te  lossen maar terstond  'raak te schieten'.   Dat deze opdrachten niet werden uitgevoerd,
wijst er op dat ook binnen de politie-organisatie het (lijdelijk) verzet groeiende was, zodat
inderdaad gesproken kan worden van een 'katalyserende uitwerking van de April-mei-
staking' op veel politiemensen.
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Hoofdstuk VI Opvoering repressie
Maart 1943 - juni 1944 (invasie)

Als reactie op de April-mei-staking werd niet alleen het politiestandrecht afgekondigd
maar werd door de Hogere SS- en Politieleider Rauter ook nog een aantal beschikkingen
uitgevaardigd, die duidelijk het karakter droegen van een strafmaatregel.

Het verbod tot uitbetaling van "loonen en salarissen aan stakers voor dagen, waarop
geheel of gedeeltelijk  niet werd gewerkt",  werd  bij de opheffing  van het politiestandrecht
met ingang van 15 mei 1943 door de Rijkscommissaris gehandhaafd.451

Dit gold eveneens  voor de "aanmelding van vroeger studerenden", welke verband
hield met de weigering door het overgrote deel van de studenten om de loyaliteitsverkla-
ring te tekenen. Als zodanig moest ook de sluiting van universiteiten en hogescholen,
waaronder de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg met ingang van 12 april
1943 worden aangemerkt.452 Het was namelijk de bedoeling de studentenweigeraars in
het kader van de arbeidsinzet naar Duitsland over te brengen.

$   1.     Intevering  radiotoestellen

Op de valreep van het politiestandrecht werd nog besloten met "onmiddellijke werking"
tot verbeurdverklaring van "alle zich in het bezette Nederlandsche gebied bevindende
radio-ontvangtoestellen".453
Deze beschikking van Rauter had een tweeledig doel:
-   het collectief straffen van de gehele Nederlandse bevolking, maar evenzeer
-      een  einde te maken  aan het luisteren naar verboden zenders.
Het verbod om naar verboden zenders te luisteren was bepaald niet effectief.

Door de 'Sicherheitspolizei und SD' -met uitzondering van de 'Aussenstelle'
Amsterdam en Den Bosch- was al sinds eind '40 begin '41 aangedrongen op de inbeslag-
neming van de radio's om zodoende een einde te maken aan de ophitsing vanuit Lon-
den.454

Na de April-mei-staking was het dan zover. Met uitzondering van een aantal Duitse
instanties en Duits-vriendelijke burgers (o.a. leden van de NSB), die ontheffing konden
vragen, moest binnen tien dagen door de politiegezagsdrager plaats en tijdstip van
inlevering bekend worden gemaakt. Ofschoon bij de uitzonderingen de Nederlandse
politie ontbrak, hebben de PTT en de politie 'voor dienst-doeleinden' een radiotoestel
mogen behouden. 455

Dit laatste is mij uit eigen ervaring bekend, omdat op het politiebureau in Bergen op
Zoom iedere morgen op de kamer van de administratie naar het nieuws op dicteer-
snelheid vanuit Londen werd geluisterd. Dat werd op een typemachine in tienvoud
opgenomen en vervolgens in dienstenveloppen bij een aantal vertrouwde adressen
bezorgd.

451 Decreet van de rijkscommissaris van 14 mei 1943 nr.48/1943 opgenomen in Verordeningen voor
het  bezette  Nedertandsche  gebied, deel B.

452
De ]ong, Het Koninkrijk der Nederianden in de Tweede Wereldoorlog, deel 6 tweede helft, 709 en
724.

453 Beschikking   van de hogere   SS- en Politieleider   van   13   mei 1943 oegenomen als bijlage   van

decreer 48f1943 in Verordeningen voor het bezette Nederlandsche gebied, deel B.
454

De  ]ong,  Het  Koninkrijk  der  Nederlanden  in  de  Tweede   Wereldoorlog.  deel  7   eerste helft,  514.
455

De Jong, a.w., 526.
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In Eindhoven werd in de loop van 1943 een "ontvangtoestel" ter beschikking
gesteld, zodat "de berichten (bedoeld worden de verzoeken tot opsporing van personen en
goederen) sedert dien regelmatig konden worden opgenomen".456

De politiefunctionarissen moesten hun eigen radiotoestel wel inleveren. Voor de
politiefunctionarissen te Tilburg had de burgemeester ingestemd met het inrichten van een
eigen inleveringsbureau, te weten het posthuis Heuvel, waar op maandag 7 en dinsdag 8
juni 1943 de in bezit zijnde radiotoestellen met toebehoren konden worden ingele-
verd.457

In de vier echte inleveringsbureaus bevond zich een politieman, die "tot taak had de
namen te noteren van hen, die blijkbaar een oud -voor deze gelegenheid gekocht- toestel
inleverden,  om hun eigen te kunnen behouden".  Na het verstrijken  van de inleveringster-
mijn zouden op deze adressen huiszoekingen worden gedaan.

458

De Tilburgse korpscommandant beklaagde zich over het feit, dat burgemeesters in
andere gemeenten (o.a. Breda) het politiepersoneel zou hebben toegestaan om hun radio's
niet in te leveren. 459

Eind september '43 deelde de wnd. gewestelijk politiepresident mede, dat een der
eerstvolgende dagen een publicatie zou verschijnen, waarin voor het laatst de mogelijk-
heid werd opengesteld om radiotoestellen, die tengevolge van een misverstand of enige
andere oorzaak nog niet waren ingeleverd, alsnog bij de burgemeester-politiegezagsdrager
ter inbeslagneming aan te bieden. 460

Half juni '43 volgde de opdracht van de Hogere SS- en Politieleider om met onmid-
dellijke ingang de bewaking van de opslagplaatsen van radiotoestellen door te voeren.
Politiegezagsdragers en leiders van de executieve dienst, die in gebreke bleven zouden, zo
deelde de gewestelijk politiepresident  mede  voor de Duitse rechter worden gedaagd. 461

Aangezien Rauter verwachtte dat een (groot) deel van de Nederlanders niet hun
goede radiotoestel maar in plaats daarvan een oud en/of kapot toestel zou inleveren, gaf
hij de politie opdracht in de ochtend van 9 juni '43 bij de radiohandelaren de sinds 1937
bijgehouden verkoopsregisters in beslag te nemen. Voor de goede gang van zaken en om
eventuele ontduiking tegen te gaan was uiteraard strikte geheimhouding gewenst.

462

Van die geheimhouding is niet veel terecht gekomen: "heel wat radiohandelaren
werden door de politie tevoren gewaarschuwd, in andere gevallen werden de verkoopre-
gisters in aanwezigheid  van de politie verbrand".463 "Wij hebben de indruk", aldus   De
Jong,  "dat niet veel registers bij de autoriteiten belandden".464

Na de capitulatie van Italie begin september '43 werd de druk op degenen, die hun
toestel niet ingeleverd hadden, opgevoerd, terwijl begin oktober '43 nog een laatste
mogelijkheid werd geboden om zijn radiotoestel in te leveren. Wie voor 20 oktober
alsnog zijn toestel inleverde, zou geen straf krijgen, maar "halsstarrige overtreders zouden
niet alleen vervolgd worden  doch  bij  hen  zou  men nu  ook de huisraad confisqueren".  Op

456 AGPE, Jaarverslag 1943 Recherche Hoofdafdeeling, 4, inv.nt. 01.77, dossier 2855.

457 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1967, dienstorderboeken, inv.nrs. 1104/1109.
458 GAT, t.a.p., maandverslag bestemd voor 'Verbindungsoffizier BdO' 15 mei t/m 14 juni 1943,

inv.nr. 3.

459 Idem.
ID GAHm, archief Remeentesecretarie, stukken betreffende de oorlogsperiode, inbeslaggenomen

radio's, inv.nr. 248/57.
461

SRE, archief gemeente Waalre 1923 - 1990, kennisgeving van gewestelijk politiepresident d.d. 17
Juni 1943 aan ourgemeester, inv.nr. 2842.

461         De  Jong,  Het  Koninkrijk  der  Nederlanden  in  de  Tweede  Wereldoorlog,  deel  7  eerste  helft,  528.

463       De Jong, a.w., 528.

464 Idem.
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29 october werd besloten dat "huis aan huis controles zouden worden uitgevoerd door
politie-agenten en PTI'-personeel", doch ook dit had niet het gewenst resultaat, aangezien
de meeste politieagenten en PTT-mensen, die bij de nieuwe actie werden ingeschakeld,
"saboteerden naar vermogen".465

"Een en ander onderstreept", aldus  De  Jong, "dat Nederlanders in overheidsdienst
bij de hulpverlening aan de bezetter niet veel ijver meer aan de dag legden (ook voor het
feit dat op  heel veel plaatsen nog antennes stonden, sloten zij de ogen)".466

$ 2.  Nog meer maatregelen

Het werd al snel duidelijk, dat met de invoering van de staatspolitie geen einde was
gekomen aan de maatregelen ter verhoging van de effectiviteit van het opsporingsappa-
raat.

-   ' Zwarte-politie uit Ommen'

Zo werd eind mei 1943 ter opsporing en arrestatie van degenen, die zich niet hebben
gemeld voor de 'Arbeitseinsatz' of zich daaraan onttrokken hadden, een aparte groep van
vierenzeventig leden van de Vrijwillige Hulppolitie te Ommen geformeerd, die landelijk
zou opereren. 467

De inzet van deze groep was geschied in opdracht van de 'Beauftragter for den
Arbeitseinsatz   in den Niederlanden', hetgeen andermaal een bewijs vormde   voor   de
bemoeienissen van de bezetter met de Nederlandse politie-organisatie.

De hulpagenten traden op in samenwerking met de Duitse 'Fachberater' van het
Gewestelijk Arbeidsbureau. Met betrekking tot hun politioneel optreden stonden zij onder
toezicht van de politiegezagsdrager in wiens ambtsgebied zij opereerden. De hulpagenten
droegen het uniform van de Vrijwillige Hulppolitie en waren in het bezit van een
legitimatiebewijs, waarop bovendien een stempel van het 'Arbeitseinsatzlager Erika' te
Ommen voorkwam.

De arrestaties werden door de agenten zelf verricht, maar omdat zij niet als
politieambtenaar waren beedigd en geen proces-verbaal konden opmaken, diende bij alle
gebeurlijkheden een lid der actieve politie aanwezig te zijn om als politiebevoegd persoon
te kunnen ingrijpen. In verband daarmede moesten zij zich ter plaatse, waar zij op gingen
treden, vooraf melden bij de burgemeester en de plaatselijke politiechef, die hun daarna
alle mogelijke medewerking dienden te verlenen. 468

In opdracht van de gewestelijk politiepresident moesten de "aangeholidenen door de
Nederlandsche politie met bekwame spoed worden overgebracht naar het werkkamp
Ommen".p.469

De gewone leden van de vrijwillige hulppolitie moesten "de nieuwe orde voorstaan
en bereid zijn deze naar beste vermogen te dienen". Welnu daar behoefden bij deze lieden
niet aan getwijfeld te worden, aangezien zij "als eerbewijs uitsluitend den Germaanschen
groet brengen". Zij werden dan ook terecht  door de burgerij alom gevreesd, aangezien  zij
ten volle bereid waren mede te werken aan de opsporing van onderduikers.

465         De Jong,  a. w.,  529  en  530.
466

De Jong, a.w., 530.
467 GABoZ. archief gemeentebestuur  1926  - 1971, brief van directeur-generaal van politie  d.d.31   mei

1943 aan politiegezagsdragers, inv.nr.23.
468 Idem.
469 SRE, archief gemeente Waaire, telexbericht van gewestelijk politiepresident  van   21   mei   1943,

inv.nr. 2842.
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Het was een voordeel dat zij zich niet alleen eerst bij de politie moesten melden,
maar ook op de administratieve hulp van de politiefunctionarissen waren aangewezen, om-
dat zij zelf doorgaans 'erg dom' waren, hetgeen eveneens -zo is uit diverse interviews
gebleken- het geval was met diverse andere tijdens de bezetting benoemde 'foute' politie-
functionarissen. 470

Dit kwam de plaatselijke politie vaak goed van pas, zoals moge blijken uit een
voorval dat zich heeft afgespeeld in Wouw. Op een goede dag meldde zich de 'Zwarte-
politie uit Ommen',  die  op  zoek  was naar tewerkgestelden in Duitsland,  die  na hun verlof
niet waren teruggekeerd. Aangezien zij ook in Bergen op Zoom onderduikers moesten
gaan aanhouden, stelde de politie in Wouw voor de lijst aan hen te geven, zodat zij
"intussen de juiste volgorde van aanhouding zouden kunnen uitzoeken". Dat vonden  zij
een goed idee en de politie in Wouw ook, want het gaf "ons de gelegenheid al die
adressen af te gaan en de gezochten te waarschuwen". 471

- Wijziging Wetboek van Strafrecht

Vrijwel gelijktijdig met de instelling van de 'Zwarte politie uit Ommen' werd een
wijziging   van het Wetboek van Strafrecht doorgevoerd, waarbij feiten strafbaar werden
gesteld, die weliswaar niet onder de tekst    maar wel onder de grondgedachte    van    de
wettelijke strafbepaling vielen. 472

Ook op dit punt werd aldus aansluiting gezocht bij de strafrechtpleging in Duitsland,
waar in 1935 het 'Strafgesetzbuch' werd gewijzigd. Toen kreeg de rechter de bevoegdheid
om een handeling, die niet in de wet uitdrukkelijk strafbaar was gesteld, toch te bestraf-
fen, wanneer deze volgens de grondgedachte van een wettelijke bepaling en volgens "het
gezonde rechtsgevoel van het volk" straf verdiende. 473

Sindsdien was het principe: "Keine Strafe ohne Gesetz" vervangen door: "Kein Ver-
brechen ohne Strafe" met alle risico's van dien. Nog ernstiger werd de situatie als de
politie zich tijdens het opsporingsonderzoek al zou moeten laten leiden door het "gezond
rechtsgevoel"    en   dat    was nu juist    wat de gewestelijk politiepresident in Eindhoven
wil :le. 474

"Hoewel uiteraard der zaak de rechter heeft uit te maken of een feit onder een
bepaald wetsartikel kan worden gebracht", aldus de gewestelijk politiepresident,   "is  het
ook voor de politie van zeer veel belang dat zij met de strekking van de omschreven
aanvulling bekend is, teneinde daarmede in voorkomende gevallen rekening te kunnen
houden".475

$   3.      Tegenvallend   effect   reorganisatie

Ondanks de niet aflatende stroom van circulaires, opsporingsverzoeken en signaleringen
en de gewijzigde organisatievorm was er blijkbaar geen sprake van een beter functioneren
van het politieapparaat. Integendeel er was kennelijk sprake van een toenemend verzet van
de zijde van de politie gezien de drastische maatregelen, die eind september '43 in een

470 Interviews met oud-politiefunctionarissen o.a. uit Bergen op Zoom, Roosendaal en Helmond.
471 Interview te Bergen  op  Zoom  op  23  mei  1996  met  P.J.  de  Moor.
472 Besluit van secretaris-generaal   van het departement van iustitie  van   9  juni 1943 nr.62/1943,   in

Verordeningen voor her bezette Nederlandsche gebied, deet B.
473 Van  Apeldoom,  Inleiding  tot  de  studie  van  het  Nederlandsche   recht,   260.
474 GAHm archief gemeentesecretarie, brief gewestelijk politiepresident d.d.9 juni 1943 aan politie-

gezagsdragers, inv.nr.248.
473 Idem.

84



geheime circulaire in het vooruitzicht werden gesteld bij het onderduiken van politieamb-
tenaren. 476

In opdracht van de 'General der Polizei' Rauter moesten, indien politieambtenaren
eigenmachtig de dienst verlieten en onderdoken al dan niet met medeneming van hun
dienstwapen of uniform, onverwijld de naaste familieleden in hechtenis worden genomen
en worden overgebracht naar een concentratiekamp. Indien de betrokken politieambtenaar
zich binnen vier weken vrijwillig aanmeldde, dan werden de verwanten vrijgelaten en
werd de politieambtenaar in een industritel bedrijf in een concentratiekamp te werk
gesteld. Indien de politieman evenwel door de Duitse politie werd gearresteerd dan werd
hij op grond van onrechtmatig bezit van een vuurwapen strafrechtelijk vervolgd en voor
het bevoegde Duitse militair gerecht gedaagd.

In opdracht van Rauter diende door alle daarvoor in aanmerking komende instanties
der politie in de toekomst zonder consideratie tegen de desbetreffende politieambtenaren
te worden optreden. Bovendien gaf de wnd. gewestelijk politiepresident op zijn beurt alle
politiegezagsdragers bij het onderduiken van een politieambtenaar opdracht zich onver-
wijld persoonlijk in verbinding te stellen met de plaatselijk bevoegde "Aussenstelleleiter
der Sicherheitspolizei und des SD".477

Ondanks deze draconische maatregel, door Mijnlieff gekwalificeerd als terreur,
kwam er geen einde aan het onderduiken van politieambtenaren, die in toenemende mate
betrokken waren bij overvallen op bevolkingsregisters en op distributiekantoren of
transporten van distributiebescheiden. 478

Ook de invoering van de nieuwe signalementskaart met foto's zowel in uniform als
in burger en de namen niet alleen van de gezinsleden maar ook van de ouders, hebben
hierin geen verandering gebracht. De in het eerste kwartaal van 1944 ingevoerde nieuwe
politielegitimatiebewijzen hebben hieraan evenmin een einde gemaakt gezien het toene-
mende aantal onderduikende politiefunctionarissen. 479

$ 4.  Politieke/Preventieve politie

De oprichting van een speciale afdeling 'preventieve politie' kwam de gewestelijk politie-
president begin juli 1943 noodzakelijk voor om de samenleving te zuiveren van a-sociale
elementen. Als zodanig werden beschouwd: beroeps- en gewoontemisdadigers (recidivis-
ten), souteneurs, bedelaars, landlopers, zwart-handelaren en "ander gespuis".480

In enkele Brabantse gemeenten is in juli '43 inderdaad overgegaan tot oprichting van
een dergelijke speciale afdeling (o.a.Eindhoven en Helmond), die zich niet tot het oppak-
ken van a-socialen heeft beperkt. In Helmond bestond er de "laatste jaren van de
bezetting een afdeeling preventieve en politieke politie", waarvan de leiding

"
berustte   bij

een door de Sicherheitsdienst en Gewestelijk Politiepresident aangewezen" politieman. 481

In Eindhoven werd in het kader van de reorganisatie van de recherche in 1943 mel-
ding gemaakt van het feit, dat "afdeelingen als Economische en Politieke Politie, welke

476 GABoZ, archief gemeentepolitie, circulaire van gewestelijk politiepresident van 28 september
1943, inv.nr. 32.

477 Idem.
478 Mijnlieff, De Nederlandse politie,  in Van Bolhuis e.a. Onderdrukking en Venet,  431.
479 GABoZ, archief gemeentebestuur    1926   - 1971, brief gewestelijk politiepresident  d.d. 11 april

1944 aan politiegezagsdragers, inv.nr. 023-Al (1944).
480 SAsH, archief Algemene dienst, circulaire van gewestelijk politiepresident  van   8  juli   1943   aan

politiegezagsdragers, inv.nr. 1259.
481 GAHm, archief Zuiveringscommissie, rapport van wnd. commissaris van politie d.d. 3 december

1944, inv.nr. 250.
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niet bij de recherche thuishooren van den eigenlijken opsporingsdienst zijn afgeschei-
den".482

In het bijzonder door leden van deze afdelingen werden -veelal naar aanleiding van
binnengekomen anonieme tips- joden en andere onderduikers opgespoord en aangehouden,
waarbij het gebruik van vuurwapens niet werd geschuwd.

In een personeelsoverzicht ten behoeve van het maandrapport periode half mei - half
juni 1943 -dus reeds vrij snel na de invoering van de staatspolitie en de verzelfstandiging
van de recherche- werd in Eindhoven melding gemaakt van het bestaan van een afdeling
'Politieke politie'.483

Uit het enige bewaard gebleven concept maandrapport van deze afdeling blijkt
duidelijk dat hoge prioriteit werd gegeven aan het opsporen en aanhouden van joden, die
vervolgens aan de 'Sicherheitspolizei' werden uitgeleverd.484

In Tilburg werd in november 1943 overgegaan tot oprichting van een nieuwe afde-
ling, die "voorlopig nog klein zal zijn in verband met het groot aantal bewakingsop-
drachten" en die veel gelijkenis vertoonde met de 'Politieke politie' in Eindhoven.485

De nieuwe afdeling,  die  de naam droeg 'Preventieve recherche', kreeg  tot  taak  een
intensief onderzoek in te stellen, naar gevaarlijke personen, welke zich zwervende door
het land begaven en op openbare plaatsen werden aangetroffen. Deze afdeling moest zich
kenmerken door "haar dynamisch, actief karakter" en wachtte niet af tot aangiften binnen-
kwamen, doch speurde en zocht naar verkeerde individuen. De inzet van deze afdeling
geschiedde op last van de korpscommandant persoonlijk en de chef van de recherche. 486

In Eindhoven werd door de leden van de 'Politieke politie' ook wel tegen notoire
zwarthandelaren opgetreden, al behoorde dit gaandeweg niet tot hun specifieke werkter-
rein.

Het "dynamische optreden" van deze afdelingen ging mede gepaard met een veelvul-
dig vuurwapen gebruik, dat niet beperkt bleef tot het afvuren van enkele schoten, maar
waarbij het afvuren  van  zes of zelfs acht schoten geen uitzondering  was.   Dat  het  hier  niet
alleen ging om waarschuwingsschoten moge blijken uit het feit, dat in Eindhoven diverse
aangeschoten verdachten naar het Binnenziekenhuis werden overgebracht en in enkele
gevallen tengevolge van de opgelopen verwondingen zijn overleden. 487

Kennelijk hebben deze afdelingen ook rechtstreeks opdrachten ontvangen van de
'Sicherheitspolizei', aangezien in Tilburg   met name wordt gesteld, dat uitvoering   van

488opdrachten van de 'SD' mede tot haar taak behoorde.
Er is in ieder geval ook sprake geweest van detachering van leden van deze afdelin-

gen   naar de 'Sicherheitspolizei'.    Het zijn vooral het personeel van afdelingen   als
'Politieke politie' en 'Preventieve recherche' en andere handlangers van de 'Sicherheits-
dienst' geweest, die mede door hun drieste optreden een smet hebben geworpen op het
imago van de politie.

482 AGPE, Jaarverslag 1943 Recherche Hoofdafdeling, 1, inv.nr.07.77, dossier 2855.
483 AGPE, concept maandrapport   15  mei  t/m  14 juni 1943 bestemd voor 'Verbindungsoffizier  BdO',

inv.nr. 07.77 dossier 2439.
484 Idem.
485 GAT, archief gemeentepolitie  1844 -1967, dagorder  van 8 november 1943, inv.nr.   1104/1109.
486 Idem.
AE-1

RANB,. archief commissaris der koningin    1920   - 1969 meldinEen ingevolle circulaire    van
secretms-generaal  van het departement van binnenlandse zAen  d.d. 78  mei  1942,  inv.nr.  430.

488 GAT, t.a.p., dagorder van 8 november 1943, inv.nr. 1104/1109.
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$  5.     Signalementenbladen

Het was eind 1942 begin 1943 duidelijk geworden, dat aan de militaire successen van de
Duitse strijdkrachten een einde begon te komen en de krijgskansen aan het keren waren.
In Afrika had generaal Rommel de terugtocht ingezet en waren de Engelsen en Amerika-
nen geland. In Rusland kwam een einde aan het beleg van Stalingrad en begon het Russi-
sche leger een groot tegenoffensief. Bovendien was er een begin gemaakt met de groot-
scheepse bombardementen van Duitse steden, waarvan iedere dag de overkomende geal-
lieerde vliegtuigen het hoorbare bewijs vormden.

Maar ook in het eigen land was het nodige gebeurd. Er was duidelijk sprake van
een toenemend verzet, zoals de studentenstaking, de artsendemonstratie en niet te
vergeten de April-mei-staking. Vooral in Noord-Brabant   was er sprake geweest   van   een
massale deelname aan deze staking, die in sommige streken, zoals het Land van Altena en
de Langstraat, een bijzonder grimmig karakter had gekend. Dit alles had duidelijk invloed
gehad  op het gedrag  van de burgerij,  die  meer  dan  tot  dan toe bereid  was om daadwerke-
lijk verzet te bieden. Niet langer alleen maar lijdzaam verzet maar nu ook georganiseerd
verzet, zoals blijkt uit de oprichting van de Raad van Verzet eind april 1943.

Dit alles heeft geleid tot een toenemend aantal overvallen op distributiekantoren en
bevolkingsregisters en andere gewelddadige aanslagen zoals bleek uit de talrijke bijzonde-
re opsporingsbladen en de stroom van alarmeringsberichten. Van een overval van enige
importantie, zoals van de geslaagde overval op 25 januari 1944 op de kluis met paspoor-
ten, persoonsbewijzen en zegels voor distributiestamkaarten te Tilburg werd eerst een

489telefonisch verspreid alarmeringsbericht uitgestuurd (een zgn. LABAS-bericht).
Vervolgens werd er een Buitengewoon Politieblad uitgegeven (in dit geval met

bijbehorend Photoblad, waarin foto's van bekende verdachten werden opgenomen).
490

Tenslotte verscheen het betreffende opsporingsverzoek ook nog in het Algemeen Politie-
blad. 491

Inmiddels waren er dan wel twee weken verstreken tussen het gepleegde feit en het
uitkomen van het Algemeen Politieblad.

Ook de illegaliteit van zijn kant liet zich niet onbetuigd en nam het initiatief tot de
uitgifte van een eigen signalementenblad (onder de naam Contra Signaat of Signale-
mentenblad), waarin gewaarschuwd werd voor gevaarlijke elementen.

In de kringen van de illegaliteit ontstond er niet ten onrechte gezien de zware
verliezen, die werden geleden, steeds meer aandacht voor die 'gevaarlijke elementen'
oftewel provocateurs. In Bergen op Zoom werd melding gemaakt van het verschijnen van
"zelfs geillustreerde politiebladen van de illegaliteit", waarin ijverig gezocht werd naar
namen van personen, die overeenkwamen met verdachte figuren ter plaatse.492

Het Signatementenblad van october 1943 heeft als aanhef: "De onderstaande gege-
vens worden verstrekt teneinde in breeder kring van waarschuwing te dienen".493

Volgens het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie zijn er vijf afleveringen van
het Signalementenblad uitgegeven en onder verzetsstrijders verspreid. Meer dan tweedui-
zend medewerkers aan het Duitse politieapparaat -waaronder vele Nederlandse politie-
ambtenaren, gestapo-agenten en toevallige handlangers- zijn op deze wijze bekend gewor-

489 GAHm, archief gemeentesecretarie, LABAS-bericht van de provinciale centrale te Eindhoven van
26 januari 1944 om 12.30 uur, inv.nr. 248/2609.

490 Particuliere collectie  D.M. de Jaeger, Buitengewoon Politieblad, 28 januari  1944  no.  2.
491 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1967, Algemeen Politieblad, 8 februari 1944 no. 6.
492 GABoZ, Juten en Sloff, Verzet Bergen op Zoom 1940 - 1945, 82.
493 Particuliere collectie P. Ex, Signalementenblad No. 1, gedateerd oktober 1943.
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den.494
Aangezien opname in een dergelijk signalementenblad een mogelijke liquidatie tot

gevolg kon hebben, was "slechts deugdelijk materiaal dienstbaar; bij voorkeur met
foto".495

Er werd allereerst gewaarschuwd voor slappe karakters,    die   zich met zogenaamd
illegaal werk hadden bezig gehouden, in 's vijands handen waren gevallen en zich onder
bedreiging lieten overhalen voor de Gestapo te gaan werken en voor anderen, die na eerst
maandenlang ondergedoken te zijn geweest nieuwe contacten aanknoopten en vertrouwen
trachtten te winnen. 496

Naast het Signalementenblad verscheen er ook nog een dergelijk blad Het Contm
Signaal, waarin eveneens voor provocateurs en geheime agenten werd gewaarschuwd,
hetgeen in veel gevallen uitschakeling van betrokkenen tot gevolg had. Een bekend
voorbeeld hiervan is de liquidatie te Venlo op 19 januari 1944 omstreeks 22.00 uur van
de te Tilburg woonachtige gewezen hoofdagent van politie Frans van Bilsen. In het eerste
nummer van Het Contra Signaal kwam tussen beruchte collaborateurs als Anthonius van
der Waals, Johny de Droog, Poos en Slagter de naam voor van Franciscus K.J. van
Bilsen onder vermelding van: "Voorheen inspecteur van politie te Ginneken en met steun
van de Duitse autoriteiten hoofdagent te Vlaardingen. Doet het thans voorkomen alsof hij
buitengewoon vaderlandslievend is en tengevolge daarvan zijn ontslag bij de politie te
Vlaardingen gekregen zou hebben. Hij treedt thans op als verspreider van het illegale blad
de stem van Vrij Nederland. Men neme zich voor hem in acht. Zie foto Van Bilsen

i,497no. 3.

Na zijn signalering nam hij op 19 januari 1944 in Venlo contact op met een
verzetsgroep in Venlo, waarvan ook een plaatselijke politieman deel uit maakte, voor het
verkrijgen van distributiebonkaarten, terwijl hij voorts op zoek was naar correspondenten
van het illegale blad De Stem van Vrij Nederland.498

Aangezien Van Bilsen door leden van de verzetsgroep echter direct werd herkend,
als een op een fotoblad staand 'SD'-agent en het "ons ter beschikking staande signalement
en verdere gegevens als provocateur precies klopten", meenden  zij geen verdere bewijzen
meer  nodig te hebben  en  werd Van Bilsen  door hen terechtgesteld. 499

Ondanks het feit dat Van Bilsen lid is geweest van de NSB, aangezien hij op "grond
van binnen gekomen rapporten op 14 november 1941 werd afgevoerd" en daarbij voorts
is vermeld: "Vermoedelijk betreft het hier een loodsmannetje van de Sipo", moeten de
nodige vraagtekens worden geplaatst bij de opname van zijn naam in zo'n signalemen-
tenblad.500

Dit te meer gezien zijn activiteiten met betrekking tot de uitgifte van het illegale
blad De Stem van Vrij Nedertand later veranderd in De Stem om "elke schijn van concur-
rentie  met "Vrij Nederland"  weg te nemen".501

Vaststaat dat een enkele maal namen ten onrechte zijn opgenomen en dat dit soms
zeer ernstige gevolgen heeft gehad, hetgeen welhaast niet te vermijden was bij een totaal

494 Van Bolhuis e.a., Onderdrukking en verzet, deel 3,536.
495 Particuliere collectie  P. Ex, Signalementenblad  No.  1 , gedateerd oktober  1943.
496 Idem.
497 Rep,    Spionagetragedie  in  bezet  Nederland  1942  -  1944,3021303.
498 Particuliere collectie P. Ex, brief d.d 22 maart 1946 aan Stichting 1940-'45.
499

Particuliere collectie P. Ex, brief d.d. 22 maart 1946 aan Stichting 1940-'45 district Noord-
Brabant.

500 Particuliere collectie  P. Ex, mutatie Venlo 19 januari  1944.
501

Winkel,  De   Ondergrondse  pers   1940-1945,119.
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van meer dan 2000 namen. Een dergelijke fout kon midden in oorlogstijd ook niet
hersteld worden, daar hieruit voor de betrokkenen en hun familieleden van Duitse zijde
weer represailles zouden zijn voortgevloeid.502

Of Van Bilsen 66n van hen is, zal nimmer met zekerheid kunnen worden vastge-
steld. Vandaar dan ook dat deze zaak de gemoederen vooral in Tilburg nog jaren heeft
bezig gehouden gezien de talrijke publicaties in Groot Tilburg. 503

In het Niewsblad van het Zuiden werd er zelfs tot in het midden van de vijftiger
jaren aandacht   aan   deze zaak besteed.504   Ook    in de Parlementaire Enquetecommissie   is
deze   zaak   nog   aan  de orde geweest. 505 Terwijl zelfs   in de tweede helft  van de zestiger
jaren in de Haagse Post nog uitvoerig aandacht is besteed aan de mysterieuze dood van
"de verrader of verzetsheld" Van Bilsen.506

In ieder geval komt de naam F.K.J. van Bilsen voor op de monumententale
rouwborden als deelnemer aan het verzet in het Provinciaal Monument te Waalre. 507

$ 6.  Vervanging functionarissen

Inmiddels groeide het aantal Nationaal-Socialistische burgemeesters ook in Noord-Brabant
gestaag. Procentueel mag een percentage in oktober 1943 van ca 20% niet bijster groot
lijken, het feit dat het juist de grotere gemeenten waren (zoals Eindhoven, 's-Hertogen-
bosch, Helmond, Roosendaal en Tilburg), plaatsten de aldaar dienstdoende politiefunctio-
narissen voor extra problemen. Dit gold des te meer als de korpschef eveneens de nieuwe
orde was toegedaan. Tijdens de April-mei-staking was de waarde van een goede commu-
nicatie tussen de commissaris der provincie en betrouwbare burgemeesters gebleken. Juist
tegen deze burgemeesters richtte zich de bezwaren van de districtsfunctionarissen van de
NSB in Noord-Brabant en gezien de vervanging van de burgemeester van Werkendam, de
Werken en Sleeuwijk per 1 november 1943 niet zonder succes.

Ook binnen de staatspolitie werd op grote schaal doorgegaan met het benoemen van
officieren, die zich als fanatieke nationaal-socialisten hadden doen kennen. Zij waren het,
die vanwege hun instelling en niet vanwege hun capaciteiten naar de officiersopleiding in
Apeldoorn werden gezonden om vervolgens na een korte opleiding aldaar in leidinggeven-
de functies te worden geplaatst. Na 1 maart 1943 zijn vooral in de grote korpsen (Eindho-
ven en Tilburg) tal van fanatieke politie-officieren benoemd, die voor de nodige beroering
zowel binnen als buiten het korps hebben gezorgd.

Ook voor de nieuw ingevoerde rang van 'onderluitenant' was, zoals in de oproep tot
sollicitatie aan de Tilburgse korpsleden tot uitdrukking kwam van doorslaggevende
betekenis, dat betrokkenen niet afwijzend mogen staan ten opzichte van de 'nieuwe or-
de' .508

$ 7.  Maatregelen tegen overvallen

Eind 1943 maar vooral in 1944 was er niet alleen sprake van een sterke toename van het

502    Winkel, a.w., 223 en 224.
503 Grow Tilburg, nr. 28 d.d. 18 mei 1945, nr. 29 d.d. 25 mei 1945 en nr. 30 d.d. 1 juni 1945.

504     Nieuwsblad van her Zuiden. 15 juli 1950 en 26 oktober 1954.
505

Verstag  Partementaire  Enquttecommissie,  zitting van vrijdag  10 juni  1949,  1467.
506

Haagse Post, 22 juli 1967.
507

Brabants  gesneuveklen,  29.
508 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1967, dagorder van 25 november 1943, inv.nr. 1105/1109.
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aantal overvallen op gemeentehuizen (bevolkingsregisters), arbeidsbureaus en distributie-
kantoren maar zelfs ook van overvallen op of diefstal vanuit opslagplaatsen van wapens
en munitie van de politie. Vandaar dat op last van de 'Hohere SS- und Polizeifuhrer' met
ingang van 15 november 1943 doeltreffende maatregelen getroffen moesten worden voor
"strenge en afdoende bewaking van de bij alle geledingen van de politie aanwezige
wapenen en munitie". 509

Hiervoor werden de commandant van de Ordepolitie te Eindhoven, de korpschefs in
de andere grotere gemeenten en de groepscommandanten van de marechaussee persoonlijk
verantwoordelijk gesteld.

Voorts was er sprake van een groot aantal gelukte en ook mislukte overvallen op
transporten van distributiebescheiden. Dit alles had tot gevolg dat de van kracht zijnde
beveiligingsmaatregelen aanzienlijk werden verscherpt. Hiermede was reeds een begin
gemaakt na de overval door "in Nederlandse politie-uniform geklede personen" in de
nacht van 27 op 28 maart 1943 op het bevolkingsregister Amsterdam, waarbij onderbren-
ging in brand- of inbraakvrije ruimten werd aanbevolen. Voorts diende de "stand der
politiebewaking opnieuw onder  ogen te worden gezien".510

Desondanks vertoonde het aantal overvallen op bevolkingsregisters een voortdurende
stijging en bleef er in juli '43 voor de gewestelijk politiepresident weinig anders over dan
te constateren, dat "de bewaking niet voldoende effectief functioneert" en vandaar de voor
de hand liggende opdracht:     " De grootste waakzaamheid te betrachten en eventueel    de
bewaking te versterken en te verscherpen".511

Van de verstrekking van vuurwapens aan burgerbewakingspersoneel was evenwel
geen sprake, maar er bestond geen bezwaar tegen het tijdens de dienstuitoefening dragen
ter zelfverdediging van gummistokken en steekwapens (dolken), doch "geen wapens,
welke bestemd zijn om op arglistige wijze te worden gebruikt".512

Waar aanvankelijk volstaan werd met burgerbewakers werden deze vervangen door
of versterkt met politiefunctionarissen. De veiligheidsmaatregelen, die half januari '44
getroffen moesten worden bij het afhalen van de controlezegels voor de stamkaarten bij de
'Aussenstelleleiter der Sicherheitspolizei' logen er niet om. De door de burgemeester
aangewezen ambtenaar van het bevolkingsregister, die de zegels afhaalde, moest door
tenminste vijf politieambtenaren, namelijk een hogere onderofficier en vier man, volledig
bewapend, worden begeleid.513

Deze controlezegels -de zgn. 'Rauterzegels'- vormden een belangrijk onderdeel in
de strijd van de bezetter tegen de onderduikers. Voordat tot de uitreiking van een nieuwe
distributiestamkaart zou worden overgegaan, diende het persoonsbewijs gecontroleerd te
worden. Indien  dit  in orde bevonden  werd   -d. w.z. indien  het geen 'onderduiker' betrof-
werd het persoonsbewijs en de (oude) stamkaart voorzien van een controlezegel, op ver-
toon waarvan een nieuwe stamkaart uitgegeven werd.

Na de overval op het gemeentehuis te Etten en Leur op 20 januari 1944, waarbij het
bevolkingsregister werd vernield en zegels voor distributiebescheiden werden gestolen,
kwam de opdracht om na het invallen der duisternis niemand, maar dan ook niemand bin-

509 GAHm, archief gemeentesecretarie, alarmeringsberichten, bericht nr. 1 van gewestelijk politie-president d.d. 15 november 1943, inv.nr. 248.
510

SRE, archief gemeente Waalre, bericht gewestelijk politiepresident  d.d. 28 maart 1943, inv.nr.
2842.

511 SRE, t.a.p., brief gewestelijk politiepresident d.d. 6 juli 1943, inv.nr. 2842.
512 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief van gewestelijk politiepresident van22 juli 1943 aan politiegezagsdragers, mv.nr. 426.
513 GAHm, archief Remeentesecretarie, alarmeringsberichten, bericht van gewestelijk politiepresidentd.d. 14 januari 1944, inv.nr. 248, dossiernr. 2609.
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nen te laten. 514

Daags daarna volgde de opdracht om alle buitendeuren der gemeentehuizen voortdu-
rend, ook overdag, met slot en sleutel gesloten te houden en mocht de toegangsdeur
slechts door de 'sleuteldrager' worden geopend, nadat hij zich vergewist had, dat die
toelating zonder gevaar kan geschieden.

515

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen vond er enkele dagen later een spectaculaire
overval plaats op het bevolkingsregister te Tilburg, waarbij met "gebruikmaking van de
echte sleutels op klaar lichte dag 784 persoonsbewijzen, 236 paspoorten en 105000 zegels
bestemd voor nieuwe distributiestamkaarten" werden buitgemaakt.516

Zelfs personen in Duits uniform mochten vanaf half februari 1944 niet meer binnen-
gelaten worden zonder vooraf geinformeerd te hebben van welke Duitse 'Dienststelle'
men opdracht had en na contact te hebben opgenomen met de 'Aussenstelleleiter der Sipo
und des SD'.517

Dat ondanks alle getroffen beveiligingsmaatregelen een groot aantal overvallen van
gemeentehuizen en distributiekantoren is gelukt, moet voor een belangrijk deel worden
toegeschreven aan de hulp en medewerking die door ambtenaren van de betreffende dien-
sten werd verleend al dan niet in samenwerking met plaatselijke politiefunctionarissen.
Dat het ondanks die medewerking ook nog weleens misging (overval distributiekantoor op
4 maart 1944 te Bergen op Zoom) of dat er onverwachte weerstand werd ondervonden
(overval gemeentehuis Eersel op 17 maart 1944) kwam helaas ook voor.

Van het doel dat Rauter zich bij de invoering van de Tweede Distributiestamkaart
had gesteld: "Het leger van onderduikers tot wanhoop brengen, omdat zij niets te eten

518krijgen", is dankzij  al die overvallen niets terecht gekomen.
Er blijkt bovendien uit, dat er sprake was van een duidelijk toenemend verzet,

hetgeen de bezetter dwong tot een steeds grimmiger optreden. Rauter liet op het leger van
onderduikers, dat begin '44 de honderdduizend was gepasseerd, systematisch jacht maken.
"Het gros van de Nederlandse politie kon hij daarbij evenwel niet inzetten: de meeste
politiemannen spanden  zich  voor de bezetter  niet  meer in", aldus De Jong.519 Hij stelt
voorts vast, dat er een "ander Nederland" bezig was te ontstaan: "weerbaarder, recalci-
tranter".520

$ 8.  Maatregelen tegen zigeuners

In nazi-Duitsland waren in de tweede helft van de dertiger jaren duizenden zigeuners en
'landlopers' opgepakt en overgebracht naar de concentratiekampen Dachau en Buchen-
wald.521

In de eerste jaren van de bezetting is er geen sprake van bijzondere maatregelen
tegen woonwagenbewoners, waarvan slechts een deel zigeuner was. Wel werden de
persoonskaarten eind '41 uit de gemeentelijke bevolkingsregisters gelicht en opgenomen in
het centraal bevolkingsregister, dat werd bijgehouden door de Rijksidentificatiedienst. 522

514 GAHm, t.a.p., alarmeringsbericht van 21 januari 1944 volgnr. 36, inv.nr. 248, dossiernr. 2609.
515 GAHm, t.a.p., alarmeringsbericht van 22 januari 1944 volgnr. 38, inv.nr. 248, dossiernr. 2609.

516 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1967, Algemeen Politieblad van 8 februari 1944 No. 6.
517 GAHm, t.a.p., alarmeringsbericht van 18 februari 1944 volgnr. 59, inv.nr. 248, dossiernr. 2609.
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De  jong,   Het   Koninkrijk  der  Nederianden   in  de  Tweede  Wereldoorlog,  deel  7   eente  heift,  651.
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De  Jong,  a. w.,  deel 7 eerste helft,  662.
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In navolging van de andere bezette gebieden werd door het 'Reichssicherheits-
hauptamt' eind maart 1943 een bevel uitgevaardigd dat ook in Nederland en Belgie de
zigeuners naar Auschwitz gedeporteerd moesten worden. 523

- Concentratie in verzamelkampen

Dit besluit heeft ongetwijfeld ten grondslag gelegen aan de maatregel van de 'Befehlsha-
ber der Sicherheitspolizei und des SD' om per 1 juli 1943 aan woonwagenbewoners het
verblijf te ontzeggen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. In plaats daarvan werd
hen in Edn van beide provincies 66n standplaats aangewezen "buiten welke zij zich na
concentratie  met hun woonwagens niet zullen mogen begeven".524

Door de burgemeester van Breda werd een bekendmaking uitgevaardigd, waarin het
verbod om zich na 30 juni 1943 nog te verplaatsen met woonwagens werd medegedeeld.
De bekendmaking werd niet alleen in de pers opgenomen maar door toedoen van de
politie ook aangeplakt in de beide woonwagenkampen en bij diverse standplaatsen van
woonwagens. 525

Begin augustus werd door de gewestelijk politiepresident aan de politiegezagsdragers
in Noord-Brabant en Limburg medegedeeld dat de concentratie van de woonwagens met
ingang van 8 augustus 1943 een aanvang diende te nemen. Daartoe werden in de
provincie Noord-Brabant twee verzamelkampen aangewezen te weten het verzamelkamp
Tilburg  met in totaal zeventig woonwagens  en het verzamelkamp ' s-Hertogenbosch   met  in
totaal vierentachtig woonwagens. 526

Enkele dagen later deelde de gewestelijk politiepresident mede dat de uitvoering van
vorenbedoelde maatregel tot nader order werd opgeschort. Het afgekondigde trekverbod
bleef evenwel onverkort van kracht.527

Vermoedelijk was het niet mogelijk gebleken om alle woonwagens te concentreren
op twee kampen, want 12 augustus '43 deelde de gewestelijk politiepresident mede, dat
om praktische redenen besloten was niet twee maar vier verzamelkampen in te richten in
Noord-Brabant, te weten in Tilburg voor 36 woonwagens, in 's-Hertogenbosch voor 36
woonwagens, in Eindhoven voor 41 woonwagens en in Breda voor 49 woonwagens. Deze
operatie diende op 16 augustus te beginnen en moest op 25 augustus voltooid zijn, zodat
na 26 augustus '43 niet meer getrokken mocht worden. 528

Over de aanwijzing van het verzamelkamp in Breda was kennelijk geen overleg ge-
pleegd met de burgemeester, aangezien deze aan de commissaris van politie vroeg waar in
Breda  het kamp moest komen  en  hoe  men  zich het toezicht daarop voorstelde. 529

Volgens de commissaris van politie voldeed het toezicht op het woonwagenkamp
aan redelijke eisen en waren orde, rust en zindelijkheid voldoende verzekerd te achten.
Wel bevonden er zich nog een negental woonwagens buiten het woonwagenkamp,
waarvan de bewoners er zich op beriepen, dat zij geen woning konden huren en ook geen

523
De Jong, a. w.,  1303.

524 RANB archief commissaris der koningin 1920 - 1969, circulaire van gewestelijk politiepresident
d.d. 2& juni 1943 aan politiegezagsdragers, inv.nr. 426.

525 GABr, archief gemeentesecretarie 1926 - 1944, Bekendmaking van burgemeester van Breda d.d.
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526 GABr, archief gemeentesecretarie 1926 - 1944, circulaire gewestelijk politiepresident d.d. 3
augustus 1943 aan politiegezagsdragers, inv.nr. 231C -IV.

527 GABr, t.a.p., telexbericht van gewestelijk politiepresident d.d. 6 augustus 1943, inv.nr.  23 1 C-IV.
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terrein konden vinden, waarvoor hun eventueel een vergunning zou worden verleend.530
De commissaris van politie pleitte er voorts voor om een tweede woonwagenkamp

in te richten voor de gezamenlijke kermisexploitanten met hun woon- en pakwagens. Dit
zou, volgens de commissaris, dus als het ware een tweede woonwagenkamp worden en
"wel   voor de beter-gesitueerden". De burgemeester veronderstelde, gezien  de  op   deze
brief voorkomende aantekening,  dat dit  "weI niet erg gewaardeerd zou wor(len".531

- Rust tot half mei '44

Na de verzameling van de woonwagens in de verzamelkampen bleef het enige tijd betrek-
kelijk rustig met dien verstande dat arbeidsschuwe elementen onvoorwaardelijk in het
arbeidsproces, hetzij hier te lande, hetzij in Duitsland, moesten worden ingeschakeld en
tegen verkapte bedelarij van vrouwen en kinderen ten scherpste moest worden opgetre-
den.532

Hierin kwam half mei '44 verandering toen de gewestelijk politie-commandeur
namens de 'Befehlshaber der Sipo' opdracht gaf "bedektelijk een opgave samen te stellen
en gereed te houden" van alle leden der zigeunerfamilies inclusief de kinderen. Het betrof
niet alleen de in de verzamelkampen verblijvende zigeuners, maar ook degenen, die ver-
bleven in "logementen en dergelijke". Als zigeuners werden aangemerkt: "alle personen
in den regel van buitenlandsche afkomst en geen Nederlanders, die op grond van uiterlijk,
zeden en gewoonten als zigeuners of zigeuners-halfbloeden, zoomede allen, die naar ge-
aardheid der zigeuners rondtrekken". 533

Volgens De Jong is in ten minste vijftien plaatsen in den lande de politie op dinsdag
16 mei tot actie overgegaan, in veel gevallen al om 3 uur in de nacht geassisteerd door
marechaussee en Landwacht. 534

Volgens de journalist Van de Kerkhof werden die dinsdagmorgen in Eindhoven naar
schatting zevenentwintig zigeuners van hun bed gelicht; eenentwintig daarvan bevonden
zich in woonwagens, zes waren in hun huis aangehouden. Zonder noemenswaardig
verzet werden zij diezelfde morgen in een trein geladen op weg naar Westerbork. In 's-
Hertogenbosch werden de daar gearresteerden -een kleine veertig zigeuners- met hun
beddegoed en een stapeltje kleren ingeladen. 535

Volgens De Jong zouden "lagere politiefunctionarissen in Eindhoven erin geslaagd
zijn te voorkomen dat zigeuners, die al opgepakt waren, naar Westerbork op transport
gingen". 536

In Westerbork arriveerden die dag driehonderdvijf zigeuners en tweehonderdzestig
als 'a-sociaal' aangeduide personen. Reeds op 19 mei '44 werden tweehonderdvijfenveer-
tig zigeuners, veertig gezinnen met kinderen en eenendertig alleenstaande personen, op
transport gesteld naar Auschwitz-Birkenau. Alle 'a-socialen' werden op 20 mei uit het
kamp ontslagen en een deel van hen werd binnen een week weer opgehaald om te gaan

50
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aan burgemeester, inv.nr. 231C - IV.

53! Idem.
532

GABr, t.a.D., brief gewestelijk politiepresident  d.d. 3 augustus   1943 aan politiegezagsdragers,
inv.nr. 231 C - IV.

533 GAHm,   gemeentesecretarie    1941   - 1945, alarmeringsbericht van gewestelijk politiecommandeur
d.d. 14 mei 1944 (zeer geheim), inv.nr. 248/2609.

534
De Jong, a. w.,  1306.

535 Eindhovens Dagblad, 19 mei 1994.
536

De Jong, a. w., 1306.

93



'spitten' in Zeeland.537
Van de tweehonderdvijfenveertig gedeporteerde zigeuners zijn er omstreeks

honderdnegentig in de vernietigings- en concentratiekampen om het leven gebracht danwel
bezweken. 538

$ 9.  Invasie

Om meerdere redenen werd reikhalzend uitgekeken naar de komst van de geallieerden in
West-Europa. De toestand in ons land was immers allesbehalve rooskleurig. Het aantal
onderduikers bedroeg in het voorjaar van 1944 ten minste tweehonderdvijftigduizend, die
allemaal van bonkaarten voorzien moesten worden. De gevangenissen waren propvol en
duizenden zaten opgesloten in de concentratiekampen Amersfoort en Vught of in het
kamp in Ommen. 539

Om al die onderduikers aan bonkaarten te helpen werd het aantal overvallen op
distributiekantoren en gemeentehuizen tot een maximum opgevoerd. Ofschoon het meren-
deel van de overvallen met succes kon worden uitgevoerd, werden bij een aantal van deze
overvallen de daders gegrepen, waardoor er veel slachtoffers onder de illegale werkers te
betreuren waren.

De bevolking wachtte met groot ongeduld op het bericht dat de geallieerden waren
geland. Begin juni '44 was het zo ver. Op 6 juni was 'D-Day' in Normandit en was er
eindelijk sprake van een landing van de bevrijders in West-Europa. De lang verwachte
bevrijding kwam in zicht. Maar het zouden voor het zuiden van het land nog vier tot vijf
moeilijke maanden worden.

Na de April-mei-staking volgde een periode van toenemende repressie door de bezettende
macht. De radiotoestellen moesten worden ingeleverd en de politie kreeg opdracht huis
aan huis controles uit te voeren samen met PTT-personeel, waarbij naar vermogen werd
gesaboteerd. De tegenvallende resultaten van de reorganisatie van de politie vormden eind
mei '43 de aanleiding voor de oprichting van de 'Zwarte-politie uit Ommen', die werd
belast met de opsporing en arrestatie van degenen, die zich niet hadden gemeld voor de
'Arbeitseinsatz' of zich daaraan onttrokken hadden. In juli '43 werd op last van de
gewestelijk politiepresident in de grote steden overgegaan tot instelling van een afdeling
Politieke of Preventieve politie, die zich vooral zou gaan bezighouden met de opsporing
van joden en andere onderduikers. Voor de gewone politiefunctionarissen was het een
moeilijke tijd. Het optreden van de nieuwe opsporingsdiensten maakte de manoeuvreer-
ruimte voor hen nog geringer, terwijl de verhouding met de burgerij daardoor aanzienlijk
verslechterde. De werkomstandigheden werden zienderogen slechter. Lange diensttijden
van ten minste negen uur maar in veel gemeenten twaalf uur per dag waren normaal. De
betrokkenheid bij het verzet nam aanzienlijk toe en eiste ook in de politiegelederen zijn
tol. In veel gevallen was dit het gevolg van een 'dol en driest' optreden, hetgeen onder
normale omstandigheden zeker niet zou zijn voorgekomen. De overgang naar een 'ander
Nederland' zou helaas nog de nodige offers vergen.

537 Id€m.
533 Idem.
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Hoofdstuk VII Verzet allerwegen
Juni - oktober 1944 (bevrijding)

Na de militaire successen van de geallieerden zowel in Rusland als in Noord-Afrika en de
landing op Sicilie en vervolgens in Zuid-Itali8 werd reikhalzend uitgezien naar de invasie
in West-Europa.

De situatie in bezet Nederland werd er niet beter op. Het verzet nam steeds grotere
vormen aan, hetgeen steeds grimmiger wordende reacties van de bezetter tot gevolg had.
Steeds duidelijker werd ook -voor zover de bezetter dit al ooit had gedaan- dat aan het
Land-Oorlog-Reglement geen enkele betekenis (meer) werd toegekend.

$  1.   Toenemend verzet

Door het keren van de krijgskansen raakte de bevolking ervan overtuigd dat het einde van
de bezetting in zicht kwam. De Duitsers van hun kant stelden alles in het werk om de
krijgskansen nog te doen keren, waarbij zij de inzet van Nederlandse burgers heel
normaal vonden. Deze grove schending van het Land-Oorlog-Reglement plaatste zowel de
burgemeesters   als de politiefunctionarissen andermaal  in een uiterst precaire positie.

- 'Gemeinde-einsatz'

Men    denke    in dit verband    aan    de zgn. 'Gemeinde-einsatz', waarbij burgemeesters
verplicht werden om arbeidskrachten te leveren voor het aanleggen van verdedigingswer-
ken in Zeeland. De Tilburgse burgemeester J.C.A.M. van de Mortel heeft, aangezien hij
van mening was dat medewerking aan dergelijke maatregelen in strijd was met de
bekende 'Aanwijzingen', categorisch geweigerd daartoe inwoners te vorderen, hetgeen
uiteindelijk tot zijn ontslag per 12 juli 1944 heeft geleid.540

Een en ander betekende overigens niet dat er geen Tilburgers in Zeeland tewerk zijn
gesteld. Begin mei '44 was een groep onder politiebegeleiding naar het kustgebied van
Schouwen tussen Renesse en Haamstede vertrokken en was na vijf weken nog steeds niet
afgelost. Aangezien "die Zivielen BehOrden   hier in Aktivitat nachlieszen", droeg   de
'Beauftragte' voor Noord-Brabant de 'Ortskommandant' op de plaatselijke politie te
mobiliseren voor een razzia, waarbij aan de hand van lijsten en uit naam van de burge-
meester mensen gevorderd moesten worden. 541

De actie begon 6 juni '44 om vibr uur 's morgens en werd uitgevoerd door ruim
twintig politieagenten geassisteerd door leden van de Landwacht. Ondanks het feit dat "er
ondergronds gisteravond reeds een bericht was doorgekomen dat de agenten om half vier
op het bureau moesten komen", vertrok om negen  uur een eerste trein met driehonderd
mensen naar Zeeland en volgde er later die dag nog een trein. 542

Op 21 juni 1944 volgde een tweede grote razzia, waarbij politie en landwachters uit
Tilburg waren versterkt met politie-eenheden uit Eindhoven en Breda. Hierna is er in
Tilburg nog wel sprake van razzia's, doch deze waren beperkter van aard, zoals een

540 GAT, secretariearchief 1938 - 1985, brief van commissaris der provincie d.d. 24 juli 1944,
inv.nr. doos 244 dossier 2.

541 De Beer, Zo maar een stad, 164.
542 Idem.
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razzia in bioscopen en op straat op donderdag 20 juli '44.543
In Eindhoven vonden er in juli '44 eveneens arrestaties plaats in het kader van de

'Arbeidsinzet'.  Op 28 juli  1944  om  15.45 uur wisten er namelijk twee  van de twee8ntwin-
tig arrestanten, die bestemd waren voor Duitse instanties in Venlo, te ontsnappen. De
ontvluchting op het station te Eindhoven was mogelijk doordat een deel van het aldaar
aanwezige publiek, vermoedelijk bestaande uit verwanten, opdrong en de politieambtena-
ren in gebreke bleven krachtdadig in te grijpen.544

In Bergen op Zoom weigerde burgemeester H.A.F. Lijnkarnp half september '44
medewerking te verlenen aan de vordering van 300 arbeidskrachten voor het vliegveld
Woensdrecht. Het resultaat was een razzia op zondag 17 september '44 door de 'Feldgen-
darmerie', waarbij honderden jongens en mannen op straat werden opgepakt. "Ook
schroomde  men niet om bioscopen  leeg te halen", hetgeen mij uit eigen ervaring bekend
is.

545

Problemen leverde dit overigens niet op aangezien ik in het bezit was van een door
de    commissaris van politie afgegeven verklaring    dat    ik   was

"
ingedeeld    bij    den    Orde-

dienst".546
Over     de     rot,     die de commissaris der provincie     in deze aangelegenheid heeft

gespeeld, was men vooral in de kringen van de illegaliteit slecht te spreken. Van
Rijckevorsel had in de lente van '44 "de Brabantse burgemeesters geadviseerd te bukken
voor de Duitse eis, burgers op te roepen voor het verrichten van graafwerk ten behoeve
van de 'Wehrmacht', alhoewel de bisschop  van Den Bosch, monseigneur W. Mutsaerts,
had doen weten,  dat een zodanige medewerking ongeoorloofd was". 547

- Sabotage

Maar ook het verzet kreeg een ander karakter. Er was steeds meer sprake van gewapend
verzet en van echte sabotagehandelingen, hetgeen in de opdrachten van de kant van de
gewestelijk politiepresident duidelijk tot uitdrukking komt.

In het voorjaar'44 was er al sprake geweest van een opdracht aan de politiegezags-
dragers tot beveiliging van opslagplaatsen van stro bestemd voor de Duitse weermacht na
het  "verbranden van vele stro-schelven, waarbij sabotage in het spel is".548

Daartoe moesten de politiegezagsdragers eigenaars en beheerders zonodig bewaking
gelasten. Indien eigenaars, coOperaties en andere aansprakelijkheden weigerden voor vei-
ligheidsmaatregelen, eventuele bewaking, te zorgen maakten zij zich schuldig aan
sabotage en stelden zij zich bloot aan maatregelen. Indien de beheerders van de549

opslagplaatsen niet zelf voor bewaking konden zorgen, moesten de burgemeesters voor
burgerbewaking zorgen, zo luidde de opdracht een dag later. 550

543
De  Beer,  a. w.,   165.

544 RANB archief commissaris der koningin   1920   - 1969 brief wnd. gewestelijk politiepresidentd.d. 2& juli 1944 aan commissaris der provincie, inv.nr. 430.
345 Winters, Hoe lang zou het nog duren?, in De Waterschans, themanummer Bevrijding, nr. 3/89,

39.

546 Particuliere collectie  D.M. de Jaeger, legitimatiebewijs getekend door commissaris van politie  te
Bergen op Zoom.
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549 Idem.
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- Nederlandse Landwacht

Nagenoeg tegelijkertijd volgde er een opdracht tot bewaking van de negen schakelstations
van het hoofdspanningsnet o.a. in Roosendaal, Tilburg, Eindhoven en Helmond, niet al-
leen door burgerbewaking maar ook door de politie. Het bewakingsontwerp diende welis-
waar ter goedkeuring aan de gewestelijk politiepresident te worden ingezonden, maar dat
nam niet weg, dat de bewaking onmiddellijk inging.551

Een nieuw element in deze bewakingsopdracht was, dat de bij de bewaking betrok-
ken autoriteiten zich in verbinding moesten stellen met de plaatselijke leider van de
Landwacht met het verzoek ook de patrouillediensten der landwacht dienstbaar te maken
aan de bescherming der hoogspanningsnetten. 552

Dit was de eerste keer dat door de gewestelijk politiepresident de landwacht voor
bewakingsdoeleinden werd ingeschakeld. Aangezien het aantal aanslagen op NSB-ers na
de April-mei-stakingen fors was toegenomen, wenste Mussert dat de bescherming van
individuele NSB-ers en van de bureaus van de NSB en haar formaties belangrijk uitge-
breid en verbeterd werd. Rauter van zijn kant had, "gegeven het feit dat de normale
Nederlandse politie zich steeds passiever ging gedragen", behoefte  aan een korps  dat  een
deel van de politietaken zou kunnen overnemen. 553

Bedroeg de sterkte van de reguliere politie circa twintigduizend man, voor dit
voornamelijk uit fanatieke NSB-ers bestaande korps werd door Rauter gedacht aan een
sterkte van zesduizend man. Door Mussert werd de vorming van zo'n nieuw korps gezien
als een uitstekend middel om te penetreren in de Nederlandse politie. Vandaar dat hij ten
zeerste was ingenomen met de oprichting van een "door de Leider der Nationaal-
Socialistische Beweging der Nederlanden uit haar leden en de leden der nevenorganisaties
gevormde beschermingskorps",   dat zou worden ingezet tot handhaving  van de openbare
orde en tot bescherming van leven en goed van de ordelievende bevolking. 554

De secretaris-generaal van het departement van justitie had bezwaar gemaakt tegen
de verlening van politiebevoegdheden aan leden van dit nieuw te vormen korps. Deson-
danks  werd deze formatie,   die   de naam kreeg van 'Nederlandse Landwacht',   door  de
'Generalkomissar Mr das Sicherheitswesen und Hdhere SS- und Polizeifiihrer' niet alleen
politiebevoegdheden toegekend maar ook van bewaping voorzien. Mussert kwam al snel
tot de ontdekking dat de Nederlandse Landwacht niet werd ingezet voor de beveiliging
van NSB-ers en NSB-bureaus, maar voor de begeleiding van transporten van distributie-
bescheiden en vooral van het verrichten van controles op de openbare weg. Van zijn plan
om de NSB middels de Nederlandse Landwacht te laten penetreren in het politieapparaat,
dreigde niets terecht te komen, ondanks het feit dat de plaatsvervangend leider van de
NSB (Van Geelkerken) als inspecteur-generaal met de leiding was belast. Zoals zo vaak
was het Rauter zelf, die de inzet van de Nederlandse Landwacht bepaalde.

De Nederlandse Landwacht bestond ten dele uit beroepspersoneel, in de zomer '44
bedroeg hun aantal twaalf- tot dertienhonderd, en voor de rest uit hulpkrachten, in
diezelfde periode ten getale van circa negenduizend, die bij oproep werden ingezet. Om
landwachter te kunnen worden moest men tussen de achttien en vijfenvijftig jaar zijn.
Ofschoon het bij de aanname wel de bedoeling was geweest om de antecedenten van de
landwachters te controleren, was dit nagelaten, omdat zoals Van Geelkerken verklaarde

551 GAHm, t.a.p., alarmeringsbericht van gewestelijk politiepresident d.d.  23  april  1944  (22.10  uur),
inv.nr. 248 dossiernr. 2609.

552 Idem.
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De Jong, a. w., 1205/1206.
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de betrokken afdeling van hoger hand was opgeheven.
555

Wel werden na verloop van tijd de grootste dieven uit de Landwacht verwijderd,
maar wat overbleef was vaak niet zoveel beter. Bij hun controles namen zij levensmidde-
len en andere goederen in beslag, die zij vervolgens zelf gebruikten of 'zwart' verkoch-
ten. Ten dele werd dit bevorderd door het feit dat de uitbetaling van de door hulpland-
wachters gemaakte uren door het directoraat-generaal van politie te Nijmegen vaak maan-
den op zich liet wachten, zodat zij daar maar een 'voorschot' opnamen. De door de
leiding van de Landwacht begin juli '44 gegeven opdracht dat "uitsluitend, radiotoestel-
len,  wapens en illegale geschriften inbeslag genomen mochten worden", heeft -volgens  De
Jong- nauwelijks enig effect gehad.556

Dat kan overigens ook moeilijk aangezien uit een rondschrijven van de gewestelijk
politiepresident van begin augustus '44 blijkt dat de door afdeling LE van de Landwacht
uitgegeven 'Instructie inbeslag genomen goederen' ongeldig werd verklaard en moest
worden vernietigd.557

Blijkens de geldende voorschriften, zoals deze zijn vastgesteld door de 'Haheren SS-
und Polizeiftihrer', hadden de leden der Landwacht slechts het recht bij aanhouding  van
verdachten personen (terroristen) deze te fouilleren en wel in de vorm van:
-  "onderzoek aan den lijve (kleeding enz);
-  onderzoek van de meegevoerde bagage (aktentassen,koffers) en
- onderzoek van gebruikte voertuigen (motorvoertuigen, rijtuigen, wagens, handkarren,

rijwielen)".558
Opvallend was dat het onderzoek zich slechts uit mocht strekken over:
-   "wapens en gevaarlijke voorwerpen (boksbeugels, knuppels);
- voorwerpen, die van strafbare handeling afkomstig zijn of voor het van strafbare

handelingen waren bestemd of ervoor gebruikt zijn (vals geld, distributiebonnen,
vervalste persoonsbewijzen, inbrekerswerktuig en van diefstal afkomstige goederen) en

- illegale papieren en geschriften". 559

Er was dus geen sprake van controle op het vervoer van levensmiddelen, waarvoor de
bevolking nu juist zo'n schrik had. Integendeel er was sprake van de mogelijkheid straf-
rechtelijk ter verantwoording te worden geroepen, indien een lid der Landwacht Neder-
land    een niet geoorloofde inbeslagneming verrichtte.    In een dergelijk geval diende    de
inbeslag genomen waren onmiddellijk aan de eigenaar te worden teruggeven. Deze
strafbedreiging heeft bij de landwachters kennelijk weinig effect gesorteerd, al neemt De
Jong aan, dat de "semi-militaire Nederlandse Landwacht het 'SS- und Polizeigericht' niet
minder werk verschaft heeft dan de Nederlandse Landstorm, die het meeste werk
gaf".11.560

In het verlengde van hun opdracht naar het onderzoek van vervalste persoonsbewij-
zen, lag de opsporing van onderduikers, hetgeen veelal uiterst fanatiek geschiedde. Be-
rucht was de plaatselijke leider van de Landwacht (Vervest) te Bergen op Zoom. Hij was
het, die persoonlijk postvatte bij de uitgang van het station en "iedere jongen in de voor
arbeidsinzet gevaarlijke leeftijd arresteerde".561

555 De Jong,   a.w., deel 7 tweede helft,  1208.

536 Idem.
557 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969 brief gewestelijk politiepresident aan

commissans der provincie d.d. 2 augustus 1944, inv.nr. 416.
558 Idem.
559 Idem.
560 De Jong, a. w., deel 8 eerste helft, 318.
561 Buitkamp, Verzet in West-Brabant, 88.
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Door zijn goede kennis van de Bergen op Zoomse bevolking vormde hij een voort-
durend groot gevaar en de illegaliteit bezorgde hij bijzonder veel last. Toen bekend werd,
dat Vervest op "zak liep met signalementen van de jongens uit Bergen op Zoom, die in
Dinteloord een overval hadden gepleegd op een postauto" moest er iets gebeuren. 562

Na overleg in het district en met de leiding van het gewest werd besloten Vervest te
liquideren, hetgeen volgens tevoren geraadpleegde geestelijken "volkomen gerechtvaar-
digd" was.563

Nadat de liquidatie een tweetal keren mislukte doordat Vervest niet kwam opdagen,
werd tenslotte op een zaterdag in juli het vonnis voltrokken. Het gevolg hiervan was dat
de Bergse Landwacht zijn activiteiten vrijwel stopzette. 564

In de zelfde maand werd er in Breda een aanslag gepleegd op de afdelingscomman-
dant van de Nederlandse Landwacht, de alom bekende en gevreesde Jan Driessen, die de
aanslag evenwel overleefde. 565

Ofschoon een samenwerking van de politie met de Landwacht verplicht was, is daar
in Eindhoven weinig of niets van terecht gekomen, hetgeen op zijn minst merkwaardig is
te noemen gezien de instelling van de commandant van de ordepolitie majoor Vermeu-
len.566

Ook in 's-Hertogenbosch was er geen sprake van een bepaalde vorm van samen-
werking tussen het Bossche politiekorps en de Nederlandse Landwacht. Er deden zich
meerdere incidenten voor waaruit bleek dat er een gespannen verhouding bestond tussen

de politie en de in Den Bosch opererende leden van de Nederlandse Landwacht, die
behoorden tot het districts-kommando Eindhoven. 567

Eind augustus 1944 deelde de gewestelijk politiepresident mede dat de bevoegde
Duitse instanties de 'Ortskommandanten' opgedragen hadden "rechtstreeks contact op te
nemen met de plaatselijke politiecommandanten en plaatselijke commandanten der Land-
wacht in verband  met de handhaving der openbare orde".568

In 's-Hertogenbosch, waar de 'Ortskommandant' al vanaf den beginne regelmatig
opdrachten gaf aan de politie, resulteerde dit in de intensivering van de gezamenlijke
surveillance van politie en 'Feldgendarmerie'.569

- Plaag voor de bevolking

Ondanks het feit dat de Nederlandse Landwacht "niet alleen een haveloze maar ook een
tuchteloze bende was", ontwikkelde de formatie  zich  tot een plaag  voor de bevolking  en
een gevaarlijke hinder voor onderduikers. 570

De landwachters wisten weliswaar minder dan de politie maar beduidend meer dan
de  'SD'. Zij kenden de streek  en zij kenden de bewoners  en zij werden  voor die bewoners
een nieuwe bron waar men zijn 'verraadbrie es' over "zwarte voorraden, onderduikers of

562 GABr, bijzondere collectie interview   op 18 februari    1981    met    C.    van der Hooft, leider
verzetsgroep LOLKP te Breda.
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565       Buurmans,  De  laatste  100 jaar van de  gemeentepolitie  Breda,  147.
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niet ingeleverde radio's" kwijt kon. Niet bij de 'SD' die ver weg zat en niet bij de
plaatselijke politie, die meestal toch niets deed, maar bij het dichtstbijzijnde kwartier van
de I.andwacht, dat zodoende een belangrijke hulppost voor de 'SD' werd.571

Als men bedenkt dat de landwachters op lichtvaardige wijze met hun jachtgeweren
omsprongen en er zelfs niet voor terugdeinsden "hun patronen met spijkers en ijzerafval
te  vullen", dan dient  men  bij het spotten  over het optreden van 'Janhagel', zoals de leden
in de volksmond werden genoemd, wel te bedenken dat vele onschuldige burgers hiervan
het slachtoffer zijn geworden.

572

Het optreden van de Landwacht paste overigens wel in het beeld van die tijd,
waarin fanatieke Duitsers en niet minder fanatieke Nederlandse nationaal-socialisten
meenden door een niets en niemand ontziend optreden het tij nog te kunnen keren.

De illegale werkers van hun kant lieten zich daardoor niet afschrikken. Zij waren
het, die door hun illegale activeiten in een voortdurende strijd gewikkeld waren met wat
De Jong noemt "een geschoolde en ervaren tegenstander: de 'SD"' en die daarvoor een
hoge prijs hebben moeten betalen. 573

De Jong schat het aantal arrestaties van illegale werkers uitgevoerd v66r september
'44  op omstreeks tienduizend, "althans  op een getal  van  die  orde van grootte", waarvan
er wellicht zesduizend, hoofdzakelijk in de Duitse concentratiekampen, zijn bezwe-
ken.574

Ook door de politie werd aan het verzet een bijdrage geleverd. Deze bestond niet
alleen uit het "zwijgen over waar onderduikers verbleven of wie er aan het illegale werk
deelnamen",  maar  door  tal van politiefunctionarissen  werd  ook een actieve bijdrage  aan
het verzet geleverd, waarover later meer. 575

$ 2.   Falsificaties

Een nieuw wapen in de strijd tegen de bezetter waren niet alleen de falsificaties van
distributiebescheiden, persoonsbewijzen en andere officiele documenten, maar nu ook het
verzenden van 'valse berichten' in het overheidsapparaat. In april '44 was al eens op
verzoek van de 'Sicherheitspolizei' te 's-Hertogenbosch door de gewestelijk politie-
president de aandacht gevestigd op "het toezenden van valsche circulaires aan de leiders
der distributiebureaux". Daarin   zou ten onrechte de "vrijgave van arbeidskrachten  der
jaargangen  van  1917  tot  1925" zijn voorgespiegeld, hetgeen  voor de gewestelijk politie-
president aanleiding was om zijn bericht te eindigen met "Men zij derhalve gewaar-
SC1111't,V(1" .576

Een wel zeer opmerkelijke falsificatie was de toezending van een van de secretaris-
generaal van het departement van binnenlandse zaken afkomstige "Regeerings-mededee-
ling" gedateerd "Apeldoorn, 16 Augustus 1944".577

Deze circulaire zag er zeer echt uit, was voorzien van het logo van de Landsdruk-
kerij en onderscheidde zich in niets van de gebruikelijke vormgeving en werd bovendien
nog in een originele dienstenveloppe verzonden. Alleen de inhoud deed merkwaardig aan,

571 Idem.
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De Jong, a. w., 1210.

573    De Jong, a. w., deel 7 tweede helft, 1018.
574 Idem.
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De  Jong,  a. w.,   1211.

576 GAHm, archief Remeentesecretarie, alarmeringsbericht gewestelijk politiepresident van 29 april
1944, inv.nr. 24Kdossier 2609.

577 GABoZ, verzameling oorlogsdocumentatie, archief burgemeester.

100



aangezien daarin de tekst werd weergegeven van een uitzending van Radio-Oranje van 15
augustus 1944, waarin een "mededeeling van den Regeering" voorkwam betreffende het
"door burgemeesters oproepen van ingezetenen tot het verrichten van arbeidsprestaties ten
gunste   van den vijand". De Nederlandse Regering heeft, zo stond daarin vermeld,   het
personeel herhaaldelijk gelast, alles na te laten wat de vijand tot voordeel zou kunnen
strekken. Vandaar dat de burgemeesters, die een oproep kregen om de ingezetenen op te
roepen tot het verrichten van arbeid, welke niet de Nederlandse bevolking doch de Duit-
sers tot voordeel strekte deze niet dienden uit te voeren. De circulaire eindigde met de
mededeling, dat de secretaris-generaal er meende goed aan te doen de burgemeesters hier-
van in kennis te stellen.

Het is duidelijk, dat een dergelijke circulaire niet door secretaris-generaal Frederiks
verzonden kon zijn, vandaar de door de burgemeester van Bergen op Zoom op de
enveloppe aangebrachte aantekening "mystificatie".578

Of deze "mysterieuze" circulaire van invloed is geweest op diens beslissing om half
september '44 geen gevolg te geven aan de opdracht tot het "leveren van 300 mensen
voor Woensdrecht" is niet na te gaan. Zijn besluit dit niet te doen stond echter wel vast,
gezien de opmerking in zijn dagboek: "Anders onder water". 579

$  3.     'Dole  dinsdag'

Na een verbeten strijd van de geallieerden troepen in Normandie vond in de laatste week
van juli '44 de doorbraak plaats van de Amerikaanse troepen. Op 25 augustus '44 werd
Parijs bevrijd, waaraan de Parijse politie, die een week tevoren in staking was gegaan,
een niet onbelangrijk bijdrage heeft geleverd.580

Ondanks hun omstreden rol tijdens de bezetting heeft generaal de Gaulle de Parijse
politie op 12 october 1944 voor haar heroYsch gedrag tijdens de augustusdagen de hoogste
Franse onderscheiding, het 'Legion d'honneur', verleend. Nadat  op 3 september Brussel
werd bevrijd volgde op 4 september de bevrijding van Antwerpen. 581

- Uitzonderingstoestand

Op diezelfde dag (4 september '44) werd door de Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandse gebied de "Uitzonderingstoestand" afgekondigd.582

Elk verzet tegen de bezettende macht zou op energieke wijze worden gebroken en
elke poging zich met de vijand in te laten zou worden gestraft met de dood of zware
vrijheidsstraffen. Ook het vluchten, zelfs uit door strijd bedreigde gebieden, was
verboden.

De afkondiging van de 'uitzonderingstoestand' kwam aan de vooravond van 'Dolle
dinsdag',  die  in  heel de provincie  voor de meest hectische tonelen heeft gezorgd. Aange-
nomen mag worden dat het door 'Radio Oranje' uitgezonden bericht dat de geallieerden
troepen de stad Breda hadden bereikt in belangrijke heeft bijgedragen aan de ontstane
euforie. Mede hierdoor was er een geruchtenstroom in gang gezet, die niet meer te

578 Idem.
579 Winters, Hoe lang zou het nog duren?, in De Waterschans, themanummer Bevrijding nr. 3/89,
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582 Decreet van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied inzake de afkondiging van
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stoppen was. Allerlei steden waren -zo heette het- reeds bevrijd of stonden op het punt
bevrijd te worden.

Vooral ook voor de politie was het een enerverende tijd aangezien er sprake was
van een 'machtsvacuum', waarin de feitelijke chefs verdwenen waren, anderen  het  roer
(tijdelijk) overnamen en beslissingen moesten worden genomen zonder dat die met het
'bevoegd gezag' konden worden afgestemd en zonder dat de consequenties daarvan
konden worden overzien. Daarbij dient vooral te worden bedacht, dat de burgers en ook
de politie er van overtuigd waren dat met het in grote wanorde vertrekken van de Duitsers
een einde gekomen was aan de bezetting. Dat al spoedig zou blijken dat dit niet het geval
was, kon niemand -ook de politie niet- toen vermoeden en al evenmin wat de gevolgen
daarvan zouden zijn.

- Grote paniek in Eindhoven

In Eindhoven en Nijmegen was de paniek aan Duitse kant het grootst. Uit Eindhoven
trokken zowel de 'SD' als de 'Ordnungs-polizei' weg en met hen sloegen ook de 'foute'
Nederlandse functionarissen, die het meeste contact met die Duitse instanties hadden
onderhouden, op de vlucht.583

In Eindhoven was in tegenstelling tot de rest van het land al op 1 september volop
te zien dat de Duitsers vanuit Belgie en Frankrijk massaal terugtrokken. Toevalligerwijze
was juist langs de 'vluchtroute', die dwars  door  de  stad  liep, het hoofdkwartier  van  de
verzetsgroep PAN (Partisanen Actie Nederland) gevestigd. Op zondagmorgen, 3 septem-
ber   '44, werd daardoor de landelijk sabotagecommandant (Frank van Bijnen) een lading
explosieven bezorgd, waardoor de ree(is lang voorbereide spoorwegsabotage van start kon
gaan.

584

In Eindhoven zelf was "het een wissellende drukte van Duitse vrachtauto's, hand- en
boerenkarren, motoren en ex-Nederlandse fietsen, die op een aan de WaI ingerichte pleis-
terplaats   even een rustpauze hielden", terwijl het hoofdkwartier   van   de PAN gevestigd
was  in het hoekpand  Wal  1.585

Als men bedenkt dat het pand geen achteruitgang bezat, kan men zich voorstellen
dat het niet bepaald een ideale plaats was om explosieven op te slaan en er instructie te
geven over het gebruik daarvan. Aan de "straatzijde werden een drietal jongelieden opge-
steld, een pistool gereed om als het nodig was hun huid zo duur mogelijk te verko-
pen".586  Een  van  de  in  het pand aanwezigen opperde  het  plan  "om  in het uiterste geval
die  100 kg plastiek  op te blazen", hetgeen  met  het  oog  op de omwonenden niet zo'n  goed
plan werd gevonden. 587

Op diezelfde zondag, 3 september '44, arriveerden de gewestelijk sabotagecomman-
dant J.J.F. Borghouts ('Peter Zuid') en zijn tweede man Tonny Gerritsen om de co6rdina-
tie van de sabotage in het zuiden op zich te nemen. Zij namen hun intrek in het RK
Binnenziekenhuis, van waaruit ook contact gezocht werd met de plaatselijke politie. Dat
was om meerdere redenen gewenst. Zo waren immers, nadat gebleken was dat de 'SD'
was verdwenen, in het Eindhovense politiebureau de "celdeuren door de oudste in dienst
zijnde inspecteur wijd opengezet".588

583 De Jong, a.w., deel 10a eerste helft,  179.
584 Margry, De bevrijding van Eindhoven, 16.
585 Vriens, Zoals het was, gedenkboek van de Partizanenactie Nederland, 230.
586 Idem.
50

Vriens, a.w., 230/231.
588 Marla,  25  jaar  lief en  leed  bij  de  Eindhovense   Politie,  18.
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De half september 1943 ontslagen hoofdinspecteur Minnaert durfde niet op het
politiebureau te komen, terwijl inspecteur Pijls zoek was en niet meer gezien was, nadat

hij zich bij de 'Ortskommandant' moest melden. 589

De  situatie  werd  er niet beter  op, toen bleek  dat  de  chef van  de  'SD', de alombe-
kende Weber, was teruggekeerd en met hem de leden van de 'SD' en de 'Grune Polizei'-
formaties. Bovendien hadden ook de commandant van de Orde-politie en een eerste luite-
nant van de politie, beiden NSB-ers, hun dienst weer hervat. 590

Na de terugkeer van de 'SD' was in verband met de vrijlating van de arrestanten
"menig politiehart sneller gaan kloppen, doch gelukkig is alles met een sisser afgelo-
pen".

591

Vermoedelijk heeft ook menig hart in het hoofdkwartier van de Gewestelijke
Sabotage Commissie III (Zuid) sneller geklopt, nadat daar bekend was geworden dat een
politieman "naar Weber was gegaan om te vragen of het nu goed is met die politieke
gevangenen".  Dit  vond men getuigen  van een eigenaardige mentaliteit  en  was  voor  hen
niet aardig,  dat  "deze onze plaats weet".592

Inmiddels was de chaos compleet. Niet alleen werden door de Duitsers een aantal
militaire installaties onklaar gemaakt en door hen gebruikte scholen in brand gestoken,
ook de PAN liet zich niet onbetuigd en vernielde een aantal spoorlijnen, waardoor het
spoorwegverkeer ernstig was gestremd.593

Toen door de PAN ook het wegverkeer gedesorganiseerd werd "met kopspijkers,
glasschermen en draadbespanningen over de wegen" reageerde de bezetter furieus door
"represailles tegen de bewoners van huizen, voor welke deze dingen werden gevonden
aan te kondigen", waarna de PAN gas terug moest nemen. 594

- Plunderingen

In de volgende dagen liet ook de burgerij zich niet onbetuigd. Zij sloegen op grote schaal
aan het plunderen. Zo werden niet alleen door Duitsers verlaten gebouwen maar ook
voormalige opslagplaatsen leeggehaald. Aangezien de politie kennelijk   niet in staat   was
om plunderingen te voorkomen en de OD (Ordedienst) "vooralsnog weigerde op te
treden", heeft de PAN ook deze taak maar op zich genomen.  Voor het eerst vertoonden
de PAN-leden zich toen in 'uniform' -blauwe overall met armband- op straat. Door de
Duitsers werd niets ondernomen "tegen onze mensen in uniform en met karabijnen op de

595
rug",  aldus het bijgehouden 'Oorlogsdagboek' van Borghouts.

In het stadsdeel Strijp werden scholen en gebouwen, die door de Duitsers bezet zijn
geweest, geplunderd. Uit een school werd "alles wat los en vast zit" weggesleept. Nadat
ter plaatse gekomen leden van de PAN een "schot in het plafond" hadden gelost verdween
iedereen, waarna twee leden achterblijven om herhaling te voorkomen. 596

Ook in het stadsdeel Woensel werd een school leeggehaald, waaraan een einde werd
gemaakt en waar een politieman op wacht werd gezet. Voorts werd er melding gemaakt

589 Gerritsen, Dagboek vanaf 3 september 1944, 16.
590 Gerritsen, a. w.,  33.
591

Matla, a.w., 78.

592 Gerritsen, a.w.,  18.
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Margry, a.w., 18.
594 Idem
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De  Jong,  a. w.,  deel 10a eerste helft,  226.
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van het plunderen van enige huizen van Duitsers en NSB-ers. 597
Ook elders in de provincie is er op grote schaal geplunderd. In Bergen op Zoom is

er niet alleen een Duits magazijn geplunderd, maar moesten ook particuliere bezittingen
het ontgelden. 598

In Breda was het op 4 september '44 al duidelijk merkbaar dat de Duitse terugtocht
599het karakter kreeg   van een 'vlucht', waarbij   zo veel mogelijk werd meegenomen.

Volgens inspecteur P.J. Greve heeft een en ander in Breda "niet tot ernstige ordeversto-
ringen" geleid.600 Door het verzet werd van de bestaande verwarring gebruik gemaakt
door de bevrijding van tweetntwintig politieke gevangenen op 6 september 1944 uit het
Bredase  'Huis van Bewaring'.601

De burgemeester van Breda vaardigde op 6 september 1944 een bekendmaking uit,
waarin stond vermeld, dat op bevel van de 'Wehrmachtsbefehlhaber' en op grond van de
uitzonderinstoestand op donderdag 7 september iedereen op de normale tijd rustig zijn
normale werkzaamheden moest verrichten.602

Ook in Den Bosch sloegen de Duitsers op de vlucht echter niet zonder zoveel
mogelijk waardevolle dingen mee te nemen. De Bossche journalist Thijs Dorenbosch
noteerde in zijn dagboek: "De Duitsche drankvoorraad in de Marienburg wordt in allerijl
geliquideerd. Elke mof kan naar hartelust cognac wegslepen; enkele zeulden met volle
kisten".603

Toen de Duitsers weg waren, kwamen de Bosschenaren de Marienburg plunderen.
Ze pikten alles mee wat er nog was overgebleven, zoals radio's, dekens, levensmiddelen,
sigaren en cognac.604

Volgens de politie waren er tijdens de onrustige dagen in het begin van de maand op
6 september enkele gevallen van diefstal voorgekomen, die partieel de vorm van kleinere
plunderingen aannamen, in gebouwen, waar goederen van de Duitse Weermacht waren
opgeslagen. De oorzaak hiervan moest gezocht worden in het feit, dat tijdens de heersen-
de verwarring de "ter bewaking geposteerde militaire posten" goederen weggaven en
verkochten en aan troepjes mensen toegang tot de magazijnen gaven. 605

Bij deze plunderingen zijn in 's-Hertogenbosch enkele slachtoffers gevallen. Zo
werd een persoon, die op diefstal van een rijwiel van de Duitse Weermacht werd betrapt,
door Duitse militairen ter plaatse doodgeschoten. Een vrouw kreeg een toevalstreffer en
overleed daags daarna, terwijl een zestal personen ten gevolge van schoten licht gewond
werden.606

Ook op 5 september '44 was reeds getracht een aantal gebouwen die door de Duitse
militairen waren verlaten te plunderen, doch dit was door de politie in samenwerking met
de Technische Noodhulp en de Luchtbeschermingsdienst voorkomen kunnen worden.

597 Idem.

598 Winters, Hoe lang zou het nog duren?, in De Waterschans, themanummer Bevrijding, nr.3/89,
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600         Interview door werkgroep van gemeentelijke archiefdienst Breda  op  23  juli  1986  met P.J. Greve,
27.

601 Duijghuisen, Geschiedenis van Breda, deel III, 328.
602 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, bekendmaking burgemeester d.d. 6 september
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Hierbij was door de politie van vuurwapens gebruik gemaakt, terwijl enkele personen
werden aangehouden en ingesloten. 607

Van de aangehouden personen zijn er verschillende weer in vrijheid gesteld. Zo
waren twee mannen aangehouden als verdacht van diefstal van drie door hen meegevoerde

I autobanden. Zij verklaarden echter deze gekocht te hebben van een bij de Duitse Weer-
macht werkzame monteur, die dit bevestigde. Hij had deze op zijn beurt weer gekregen

608van de 'Feldgendarmerie', waarna de verdachten konden worden heengezonden.
De 'buit gemaakte' drank is kennelijk door een aantal lieden niet meegenomen om

te bewaren maar direct opgedronken. Sinds lange tijd werden tenminste weer eens enkele
mannen wegens openbare dronkenschap voor "hun eigen en eens anders veiligheid ter
ontnuchtering in bewaring gesteld".

609

In Helmond was er sprake van plundering van het 'Marinebekleidungslager' en van
"plunderingen en schenkingen van militaire goederen"

610

De situatie in Tilburg was kennelijk niet in overeenstemming met het elders in de
provincie bestaande beeld van 'Dolle dinsdag'. "Het beeld  bij het aanbreken  van  de  dag
was verwarrend. Er zwierven nog groepjes haveloze en uitgeputte Duitsers door de stra-
ten. Maar er waren zoveel andere tekenen die een domper zette op de blijde verwach-
ting".611 In tegenstelling tot elders   was   er in Tilburg sprake   van   "het  door de straten
patrouilleren van Grune Polizei en SS".612

Ook het directoraat-generaal van politie in Nijmegen liet op 6 september 1944 nog
van zich horen en wel om geruchten tegen de spreken werd er met nadruk opgewezen, dat
het  directoraat-generaal van politie normaal functioneerde'.   Om dit laatste kracht  bij   te
zetten werd door de wnd. chef van de algemene staf bevolen ommegaand een opgave te
verstrekken van de politieambtenaren, die niet van verlof of bewegingsvrijheid waren
teruggekeerd en van alle ambtenaren, die hun post opzettelijk hadden verlaten. De laatste

groep zou door hem disciplinair met onmiddellijke ingang uit de dienst der nederlandse

politie worden ontslagen.
613

- Spoorwegstaking

Nog geen twee weken na 'Dolle dinsdag' om precies te zijn op 17 september '44 vond de
operatie 'Market Garden' plaats. Vanaf vierentwintig vliegvelden in Engeland was een
gigantische luchtarmada van mim vijftienhonderd transportvliegtuigen en bijna vijfhon-
derd 'gliders' beschermd door zo'n elfhonderd jachtvliegtuigen opgestegen met bestem-
ming Nederland.614

Op   diezelfde   dag   werd   in de uitzending   van het Nederlands Nieuws   van   de   ' Euro-
pean Service' van de 'BBC' van kwart voor zes tot ZeS uur vanuit Londen de spoorweg-

staking afgekondigd. Tijdens de avonduitzending van 'Radio Oranje' werd in aanwezig-
heid van minister-president Gerbrandy de afkondiging  van de spoorwegstaking herhaald.

w, Idem.
608 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 6 september 1944 nr. 250, inv.nr. 18.
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613 GABr, archief aanvulling polit ie, telexbericht van waarnemend directeurgeneraal van politie d.d.
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$ 4.  Geen overleg over arrestaties

Er vond in die septemberdagen weliswaar regelmatig overleg plaats tussen de illegaliteit
en de politie, maar de kwestie van het arresteren van 'foute elementen' na de bevrijding
kwam daar doorgaans niet aan de orde.

Toch was dit een uiterst gevoelig en tegelijkertijd ook bijzonder belangrijk onder-
werp. De bevolking verwachtte namelijk dat degenen, die met de vijand hadden geheuld,
onmiddellijk zouden worden ingerekend.

De regering in Londen was zich daarvan ook terdege bewust en had nauwkeurig
vastgesteld, welke categorietn 'foute' elementen terstond moesten worden gearresteerd. In
de z.g. Eerste Algemene Lastgeving, die generaal Kruls als chef-staf Militair Gezag op  12
september 1944 had uitgegeven, was een en ander geregeld. De arrestaties zouden dienen
te geschieden door de politie onder verantwoordelijkheid van de procureurs-generaal bij
de gerechtshoven in hun kwaliteit als fungerend directeur van politie. 615

Door het Militair Gezag zou zorg worden gedragen voor het inrichten van de nodige
interneringskampen. Door de illegaliteit werd het evenwel vanzelfsprekend gevonden, dat
zij de arrestaties zouden verrichten en vandaar dat aan overleg daarover met de politie
niet eens werd gedacht. Dit kan met name gezegd worden van de Partisanen Actie Neder-
land (PAN) in de regio Eindhoven, waar dit nimmer aan de orde is geweest616.

Men ging er in die kringen van uit, dat het bij "de politie een volslagen chaos zou
zijn",   terwijl   zij   die  taak  goed aan zouden kunnen, omdat  zij   in alle stadsdelen  onze
mensen hadden, die goed op de hoogte waren met de feitelijke situatie.617

Ook in Bergen op Zoom, dat eerst op 27 october '44 werd bevrijd, was de illegali-
teit van mening, dat de arrestaties door de 'OD' zouden moeten geschieden, omdat het
vertrouwen in de leiding van de politie niet al te groot meer was.618 Vanwege "het feit
dat het burgerlijk gezag primair moest zijn" werd naar een oplossing gezocht, waarbij de
politie de arrestaties zou verrichten,  zij  het in samenwerking  met  de  'OD'. Deze meende
men gevonden te hebben door contact op te nemen met een van de inspecteurs en niet met
de commissaris van politie of diens vervanger en hem te belasten met de functie van
"chef-arrestatiedienst".619  Dat  dit een nauwelijks werkbare constructie   was, zou later
maar al te zeer blijken. In Helmond zijn de aanhoudingen van 'foute' elementen na de
bevrijding door de 'OD' gebeurd, hetgeen door de leden van het Helmondse politiekorps
"niet vreemd werd gevonden, omdat daarvoor het nodige personeel ontbrak".620

$  5.    Verwarring

In sommige Brabantse gemeenten heeft de verwarde situatie na 'Dolle dinsdag' maar be-
trekkelijk kort geduurd. Eindhoven en Helmond werden al op respectievelijk 18 en 25
september 1944 bevrijd, Bergen op Zoom, Tilburg en 's-Hertogenbosch daarentegen pas
op 27 oktober 1944, Breda nog een dag later en Roosendaal eerst op 30 oktober. Het is
duidelijk dat die overgangstijd van gemeente tot gemeente verschilde en ook beinvloed
werd door een aantal ongewisse factoren zoals de aanwezigheid van Duitse militairen, het
verloop van de la:ijgsverrichtingen, de aanwezigheid van belangrijke militaire objecten en

615 De  Jong,  a. w.,  deel 10a tweede helft,  741.
616 Interview te Waalre op 26 juli 1996 met A.P. Hoynck van Papendrecht ('Frits').

617 Idem.
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619 Idem.
620 Interviews te Helmond op 9 september 1996 met H.W.C. van der Zanden en W.M. Huberts.
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in mindere mate door de instelling van het bestuur en de politie.
Ondanks de uitzichtsloze positie werden in het kader van de 'Uitzonderingstoestand'

nog een aantal maatregelen getroffen, die de schrik er in moesten houden. Zo verscheen
op zaterdag, 16 september 1944 in De Zuidwillemsvaan nog een bekendmaking van de
'HOhere  SS-  und Polizeifuhrer Nordwest', waarin deze mededeelde,  dat "de Duitsche  SS-
en politieformaties met inbegrip van den Arbeitskontrolldienst en de geheele Nederland-
sche politie" opdracht hadden gekregen in steden en dorpen, op straten en pleinen 16 tot
50 jarige Nederlanders, die daar rondhingen, die kennelijk niets om handen hadden en
hun tijd zoek brachten met lanterfanten en lummelen, onverwijld te arresteren en hen
vervolgens naar het tewerkstellingskamp te Amersfoort over te brengen. Vandaar zouden
zij ter beschikking gesteld worden van de arbeidsbureaus in Duitsland.621

Daags tevoren was er in Helmond middels een bekendmaking nog melding gemaakt
van het bouwen van een versperringsgordel ter beveiliging van de stad en het kanaal door
de Duitse Weermacht.622 De daarvoor benodigde arbeidskrachten moesten door de
gemeente ter beschikking worden gesteld, waarbij voor het werk betaald zou worden.
Omdat de 'Generalmajor' Gothsche kennelijk verwachtte, dat hiervoor niet veel animo
zou bestaan werd er aan toegevoegd, dat "Om de stad te sparen de burgers verplicht
worden terstond aan dit bevel gevolg te geven, daar bij niet-nakoming de Duitsche
Wehrmacht genoodzaakt is, dwangmaatregelen te treffen".623

Voor de burgerij   was   het in velerlei opzichten een uiterst moeilijke periode. Er bestond
een tekort aan de hoogst noodzakelijke levensmiddelen. In Bergen op Zoom was eind sep-
tember '44 nog maar "1 liter tapte melk per week per persoon" beschikbaar, waarvoor
men   dan  ook   nog "uren moest wachten  bij de melkfabriek".624 De beperking   van   de
stroomtoevoer eind september  '44  tot de avonduren, om precies  te  zijn  van  5  tot   11   uur,
"voegde een extra dimensie toe aan de grauwsluier waaronder het dagelijks leven gebukt
ging". 625

Voor Tilburg braken er moeilijke tijden aan. Er was weliswaar sprake van een nade-
ring van de geallieerde troepen, maar het werd steeds duidelijker dat de Duitsers de stad
niet voetstoots zouden prijsgeven, waardoor de angst voor straatgevechten toenam. 626

Na het opblazen van de spoorbruggen op 22 en 23 september 1944 werd Tilburg steeds
meer een 'frontstad' met "een schrijnend tekort aan vervoermiddelen, luchtgevaar, vorde-
ringen, opgeblazen bruggen en waar de boeren uit de omgeving niet konden of wilden le-
veren".627

In deze situatie kwam de volgende weken nauwelijks verandering. Op 26 oktober'44
waren de straten vrijwel verlaten. "Naast het gevaar van neerkomende granaten waren er
de Duitsers die razzia's hielden op mannen om verdedigingswerken aan te leggen. Het
leven had zich verplaatst naar de kelders of andere veilige plaatsen".628

In 's-Hertogenbosch had men regelmatig te maken met granaatinslagen, waarbij
begin oktober in de Graafseweg-wijk een groot aantal woningen door voltreffers werden
getroffen. Ook het ziekenhuis 'Sint Joan de Deo' en de omliggende huizen werden door
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granaatinslagen getroffen. In beide wijken waren geen slachtoffers te betreuren. 629

Op woensdag 25 oktober '44 werd het politiebureau door verscheidende voltreffers
getroffen. Kort hierna was er sprake van een eerste contact met de commandant van de
stoottroepen, die "eenige inlichtingen vroeg  over den toestand".630

In verband met de "desolate toestand van het bureau" werd besloten een ander
onderkomen te zoeken, hetgeen gelukte bij de firma de Gruyter, waar men de beschikking
kreeg over de kelder.631 Daar vervoegde zich 's avonds om circa 18 uur een tweetal
personen, die instructies kwamen brengen  van de "plaatselijke gevechtscommandant".  Er
werd vanuit gegaan dat de stad de volgende dag bevrijd zou zijn en vandaar dat majoor
Staal zich de volgende dag om 9.30 uur moest melden op het stadhuis. Hij moest dan een
tevoren opgestelde "proclamatie bij zich hebben, die de invoering van een spertijd tussen
18  en 7 uur inhield en een verbod tot plunderen". 632

In Roosendaal, waar door de politie op 'Dolle dinsdag' al enkele NSB-ers waren
aangehouden, stonden plotseling de Duitsers voor het bureau. Het hele politiekorps bleef
geen andere mogelijkheid over dan 'onder te duiken', doch daarover later meer.

$ 6.  Bevrijding

Aangezien de bevrijding van de diverse gemeenten in Noord-Brabant aanzienlijk langer
heeft geduurd dan aanvankelijk werd verwacht, kan er over de bevrijding, net zomin als
over de mei-dagen van 1940, in algemene zin worden gesproken. Verliep de intocht van
de bevrijders in de ene gemeente vrijwel geruisloos, in een andere gemeente ging dit
gepaard met hevige bombardementen of dagenlange beschietingen.

De bevrijding van Eindhoven had niet alleen snel plaats maar verliep ook zonder al
te veel problemen. Rond het middaguur trokken de eerste Amerikaanse 'paratroopers'
vanuit het noorden de stad binnen. 633

Het grote enthousiasme van de bevolking over de herwonnen vrijheid werd de
volgende dag op een wrede wijze verstoord. De stad werd 's avonds om 19.20 uur door
een bombardement door vijfentachtig Duitse jachtvliegtuigen en bommenwerpers aange-
vallen, waarbij niet alleen militaire kolonnes werden bestookt, maar ook de stad zwaar
werd gehavend. Er waren een stuk of zes vuurhaarden.634  Op de Stratumsedijk ging
ook het bureau van de vroegere 'Recherchehoofdafdeling' van de Staatspolitie in vlammen
op. Hieraan wordt het verloren  gaan van vrijwel het volledige archief van de Eindhovense
politie toegeschreven.

In Tilburg zou het tot 27 oktober '44 duren voordat na een tweetal zware artillerie-
beschietingen, waarbij veel slachtoffers te betreuren waren, de lang verwachte bevrijding
tot  stand  kwam.

Op diezelfde dag bereikte in Bergen op Zoom in de middaguren het 29ste verken-
ningsregiment van de Canadese 4e Pantserdivisie de rand van de stad, waar enige tijd
werd gewacht voordat de stad werd binnengetrokken. Op het politiebureau werd inmiddels
gewerkt aan de opstelling van arrestatielijsten, waarbij het in bezit la:ijgen van de leden-
lijst van de plaatselijke afdeling van de NSB als een geschenk uit de hemel werd ervaren.
Nadat in de loop van de dag door de nog aanwezige Duitsers een drietal kerktorens waren

629 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport  van 2 oktober  1944  nr. 276, inv.nr.  18.
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opgeblazen en de radiocentrale was vernield, trokken de Canadezen op het eind van de
middag de stad binnen.

Tegen alle verwachtingen in duurde het tot 27 oktober 1944 voordat 's-Hertogen-
bosch werd bevrijd. Op 22 oktober was vanuit Oss de aanval ingezet door de 53e 'Welsh
Division'. Toch duurde  het nog enkele dagen voordat de  stad na hevige strijd kon worden
bevrijd. Ruim zevenhonderd huizen en gebouwen werden totaal verwoest, terwijl een
kleine tienduizend panden lichte schade opliepen.635

In Breda, waar men al vanaf begin oktober in de verte kanongebulder hoorde, duur-
de het tot 28 oktober '44 voordat de stad door de eerste Poolse pantserdivisie zou worden
bevrijd.

Roosendaal tenslotte werd eerst op 30 oktober '44 bevrijd toen daar 's morgens om
10 uur een verkenningspatrouille op de Markt verscheen en ontvangen werd op het stad-
huis.636

De periode tussen de invasie en de bevrijding is ook voor de politie een zeer bewogen tijd
geweest. Vooral het optreden van de Nederlandse Landwacht heeft voor veel opwinding
gezorgd. Voor de burgerij was het een ware plaag en het is dan ook niet te verwonderen
dat aanslagen werden gepleegd op enkele voormannen   van deze organisatie. De politie
kreeg intussen opdracht de Landwacht in te schakelen bij bewakingsdoeleinden, hetgeen
het aanzien van de politie geen goed deed. De verstandhouding van de politie met de
Landwacht was bepaald slecht, hetgeen evenwel bij de burgerij niet bekend was. Tijdens
en  na 'Dolle dinsdag',   toen er sprake  was   van een machtsvacuum, diende de politie  een
groot improvisatievermogen aan de dag te leggen. Er waren politieke gevangenen
vrijgelaten, hetgeen met de teruggekeerde Duitsers 'geregeld' moest worden. Maar er
moest ook worden opgetreden tegen plunderaars. Dit alles leidde tot de meest vreemde
situaties, waarbij het vrijwel voltallige politiekorps in Roosendaal en Nispen moest
onderduiken. Na de operatie 'Market Garden' werden op 18 september '44 Eindhoven en
een week later Helmond bevrijd. Pas in de laatste week van oktober '44 werden de
andere Brabantse steden bevrijd. Daarmede kwam een einde aan een periode van onder-
drukking en ontbering, die vooral onder het politiepersoneel diepe sporen zou achterlaten.

635

Van tier Heijden, Den Bosch: Als de dag van gisteren, 168.
636 Hoedelmans  e.a., De bevrO-ding  van  West-Brabant,   136.
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Zowel voor, tijdens als na de oorlogshandelingen was het aan de politie om zorg te
dragen voor de handhaving van de openbare en rust. Het is duidelijk dat door de aanwe-
Zigheid van een bezettingsmacht de positie van de politie aanmerkelijk was gewijzigd.
Weliswaar had ook de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied de politie
met die taak belast, maar tegelijkertijd was de politie onder toezicht van de Duitse politie
gesteld en diende zij de aanwijzingen van de Duitse politie op te volgen.

Vooral in het kader van de tegen de joden getroffen maatregelen is de politie bij
herhaling voor uiterst pijnlijke opdrachten geplaatst, waarvan de draagwijdte nauwelijks
werd overzien.

Dit gold ook -zij het in aanzienlijk mindere mate- voor andere opsporingsactivitei-
ten, zoals de controle op de naleving van de econmische wetten. De handhaving van de
meer onschuldige feiten, als verduisteringsvoorschriften en verkeersregels kreeg een onge-
kend hoge aandacht, waardoor de politiefunctionarissen een zekere mate van activiteit
konden staven. De bevolking kon evenwel ook voor dit onschuldige politieoptreden maar
weinig waardering opbrengen.

Vooral de handhaving van de openbare orde, waarbij met name gedacht moet
worden aan de ongeregeldheden tussen de WA-afdelingen van de NSB en de aanhangers
van de Nederlandse Unie, stelde de politie voor een bijzonder ondankbare taak. Dit gold
evenzeer voor ordeverstoringen, waarbij leden van de Duitse weermacht betrokken waren
en waarbij de politie vaak machteloos moest toekijken.
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Hoofdstuk VIII Openbare orde

Het handhaven van de openbare orde is onder verantwoordelijkheid van de burgemeester
een  taak die toebedeeld   is   aan de politie.   Voor dit apparaat ontstond   er   na de wapenstil-
stand op 14 mei 1940 een wel bijzonder ondoorzichtige situatie. Het moge zo zijn dat dit
niet alleen voor de politie gold maar in feite voor het gehele overheidsapparaat, het grote
verschil was en dat zou de gehele bezetting ook zo blijven, dat de politie op straat niet
alleen ten aanschouwen van de burgerij maar ook ten aanschouwen van de Duitsers haar
werk moest verrichten.

3   1.     Primaire  taak

Formeet onder een Duits oppergezag begon het Nederlandse staatsapparaat onder generaal
Winkelman en de secretarissen-generaal weer te draaien d.w.z. de bestaande wetgeving
uit te voeren en nieuwe besluiten te nemen. 637

Voor de politie was het een gunstige bijkomstigheid dat de Duitse militairen niet
hadden geplunderd, geroofd of gemoord. Er hadden evenmin pogroms plaatsgevonden en
er waren geen massa-arrestaties verricht, waardoor "zich op 15 mei en volgende dagen
een gevoel van opluchting meester had gemaakt". 638

Ondanks het feit dat de Duitse militaire autoriteiten hadden gepleit voor het instellen
van een 'Militairverwaltung' werd in Nederland, net zoals in Noorwegen, een 'Reichs-
kommissar' benoemd.639

Blijkens het decreet van de 'Fuhrer' werd het bezette Nederlandse gebied onder een
Rijkscommissaris geplaatst, die in het civiele ressort het opperste regeeringsgezag
uitoefende en zich voor de uitvoering van zijn instructies kon bedienen van Duitse politie-
organen.

640

Het bewaren van de openbare rust, orde en veiligheid werd door de Rijkscommis-
saris eind mei 1940 opgedragen aan de Nederlandse politie, voor zover hij zich voor het
doen uitvoeren van zijn verordeningen niet van Duitse 'SS'- en politietroepen bediende.
Het handhaven van de openbare orde behoorde dus ook in de gewijzigde omstandigheden
tot de taak van de eigen Nederlandse politie, zij het met enige beperking.

Allereerst was daar de restrictie, dat het opsporen en bestrijden van alle hande-

lingen, die rijks- en Duitsvijandig waren tot de taak van de Duitse politie behoorde,
hetgeen het optreden van Duitse politie-eenheden bij ongeregeldheden verklaart.

Maar van veel grotere betekenis was dat de Nederlandse politie onder toezicht werd
gesteld  van de Duitse politie  en  aan haar aanwijzingen gebonden  was.  Het is duidelijk,  dat
dit een taak verzwarende faktor van betekenis is geweest, waarvan de omvang in mei '40
bij benadering nog niet was vast te stellen. 641

Door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied werden op 21 juni
1940 de secretarissen-generaal gemachtigd om binnen de grenzen van hun bevoegdheid de
maatregelen, nodig voor de handhaving der openbare orde en voor de veiligheid van het

637
De long, Her Koninkrijk der Nederlan<len in de Tweede Wereldoorlog, deel 4 eerste helft, 16.
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De Jong, a. w., 20.
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De Jong, a. w.,24.

w    Decreet van de Fuhrer betreffende de uitoefening van de regeringsbevoegdheden in Nederland van
18  mei  1940, in Verordeningen  voor het bezette 7Vederlandsche gebied,  deel  A  (Stuk  1 - 1/1940).

641 Verordening van RKN tot uitoefening van de regeringsbevoegdheden in Nederland van 29 mei
1940, in Verordeningen  voor her bezette Nederlandsche gebied,  deel  A    (Stuk  1 - 3/1940).

113



openbare leven, te nemen. Dit gold in het bijzonder om rechtsvoorschriften uit te vaardi-
gen, alsmede om aan de aan hen ondergeschikte of onder hun toezicht staande autoritei-
ten, colleges, ambtenaren en diensten aanwijzingen te geven. Bovendien mochten de aldus
uitgevaardigde voorschriften strafbepalingen bevatten. 642

$   2.     Betrekkelijke   rust

Was er de eerste weken van de bezetting nauwelijks sprake van enige stoornis van de
openbare orde met enkele verjaardagen van leden van het koninklijk huis in het verschiet,
waren de secretarissen-generaal er niet helemaal gerust op, dat dit ook zo zou blijven.

Vandaar dat de secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van
binnenlandse zaken, aan de commissarissen der koningin mededeelde, dat het college van
secretarissen-generaal het wenselijk had geoordeeld, dat "met het oog op den rouw,
waarin ons volk op het oogenblik verkeert, voorloopig geen Nederlandsche nationale
viaggen worden getoond".  Dit gold  -zo  werd  er onmiddellijk aan toegevoegd-  "mede  voor
de  herdenking  van den geboortedag  van Z.K.H. Prins Bernhard". Vanaf openbare provin-
ciale en gemeentelijke gebouwen dienden er op 29 juni 1940 dus geen vlaggen uitgestoken
te worden. Indien een "particulier uit onbekendheid de Nederlandsche vlag toont, dan
worde hij uitgenoodigd  de  vlag  in te nemen". Opmerkelijk  was  het, dat tegen het dragen
van een oranje strik of -sjerp of van cocardes en dergelijke in de nationale kleuren geen
bezwaar bestond.643

De secretaris-generaal van het departement van justitie voerde voor het voorlopig
niet uitsteken van vlaggen op openbare gebouwen als motief aan het feit, dat ons volk
rouwde om hetgeen het verloor, om de velen die sneuvelden, in de strijd vermist werden
of vermist worden. De secretaris-generaal vertrouwde er op dat elk ambtenaar de van
overheidswege aanvaarde gedragslijn tot de zijne zou maken en op die manier er toe zou
bijdragen, dat ook het publiek zich aldus zou gedragen.644

Van het voornemen om een en ander aan het publiek in de vorm van een medede-
ling in de dagbladen bekend te maken, hebben de secretarissen-generaal afgezien, omdat
zij kennelijk bevreesd waren   voor een averechtse uitwerking. Geen openbare bekendma-
kingen aan de bevolking maar uitsluitend aanschrijvingen aan openbare diensten,
bedrijven en ambtenaren. Bestond er aanvankelijk geen bezwaar tegen het dragen van
oranje strikken of sjerpen bij nader inzien werd het dragen van sjerpen en cocardes in
ieder geval minder wenselijk geacht. Over strikjes werd niet meer gesproken teneinde het
dragen daarvan niet te stimuleren. Veel betekenend werd er nog aan toegevoegd dat de
zin over het dragen van die strikjes e.d. mitsdien als niet geschreven moest worden
beschouwd.645

- 'Anjerdag'

Op het platteland in Noord-Brabant werd er vrijwel niet gevlagd. In de steden waren er
evenwel w81 vlaggen te zien, vooral in Eindhoven. De bevolking "droeg echter als
uiterlijk teken van haar nationale gezindheid...vrij algemeen oranje-strikjes of bloemen  in

642 Verordening  van RKN betreffende bevoegdheden  van  de  secretarissen-generaal   van  21  juni   1940

in,  Verordeningen  voor  het  bezette  Nedertandsche   gebied,  deel  A.    (StuR  5  -  2311940).
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645 GAT, t.a.p., brief commissaris der koningin  d.d.  24  juni   1940 aan burgemeesters, inv.nr.  doos  3
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het knoopsgat".646
Ook in Tilburg ging de verjaardag van prins Bernhard niet ongemerkt voorbij. Er

werden vlaggen uitgestoken en oranjestrikjes gedragen. Ook werd op straat het Wilhelmus
gefloten. Maar men had niet de indruk dat dit op grote schaal plaatsvond. In het dagrap-
portenboek van de politie werd van dit alles in ieder geval geen melding gemaakt.647

Vooral in Den Haag kreeg de viering van de verjaardag van prins Bernhard een
demonstratief karakter. Generaal Christiansen, de 'Wehrmachtsbefehlshaber' zag de
demonstraties als "aanloop tot een ware volksopstand" en liet in het begin van de avond
"enkele Duitse jagers boven Den Haag rondcirkelen die af en toe, als gingen zij een
bombardement uitvoeren, naar beneden doken".648

Na deze onrustige 'Anjerdag' lieten maatregelen van de zijde van de bezetters niet
lang op zich wachten. De Haagse burgemeester werd ontslagen, de hofmaarschalk jhr.
A.D. Laman Trip, die de felicitatie-registers op het paleis Noordeinde ter tekening had
gelegd, moest naar Assen verhuizen, generaal Winkelman werd gearresteerd en per auto
naar Duitsland getransporteerd en het begrip 'koninklijk' moest verdwijnen. De commis-
saris der koningin werd  in het vervolg aangeduid als 'commissaris der provincie'.649

Voorts verdwenen   in die dagen   ook alle predikaten 'koninklijk', hetgeen betekende
dat de koninklijke marechaussee in het vervolg werd aangeduid als marechaussee, hetgeen
voor de v66roorlogse leden van het Wapen meer betekende dan de overgang naar de
gewone politie, die eveneens in juli '40 zijn beslag kreeg.

- Bezorgdheid over houding der bevolking

Nagenoeg tegelijkertijd richtte de commissaris der koningin in de provincie Noord-
Brabant zich tot de burgemeesters met een brief, waarin de bezorgdheid doorklinkt over
de  'houding der bevolking'. Aangezien daarin verwezen wordt naar een door hem ontvan-
gen schrijven van de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken hield
dit geen verband met de wanordelijkheden ter gelegenheid van de verjaardag van Prins
Bernhard. Het betrof hier andere voorvallen, waarbij "een deel der bevolking in sommige
streken blijk heeft gegeven van niet voldoende inzicht in de tegenwoordige bijzondere om-
standigheden".  In dit kader werd melding gemaakt  van  de  aan  de dag gelegde belangstel-
ling bij het doortrekken van transporten van door de Duitse weermacht gemaakte
krijgsgevangenen, welke zou kunnen doen denken aan een "demonstratie ten gunste van
de  mogendheid, in welker dienst de krijgsgevangenen zijn geweest". Bovendien waren  er
uit enkele gemeenten klachten ontvangen over niet juiste gedragingen van Nederlanders
tegenover Duitse staatsburgers. 650

- Doorkomst krijgsgevangenen

Het was juist een dergelijk voorval waarover door de commissaris van politie te Helmond
aan de procureur-generaal te 's-Hertogenbosch was gerapporteerd en waarover half juni
'40 aldaar de nodige commotie was ontstaan. Het was in Helmond inderdaad voorgeko-
men dat bij de doorkomst van naar Duitsland getransporteerd wordende krijgsgevangenen

646         De  Jong,  a. w.,  deel 4 eerste helft,  259.
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op ondubbelzinnige wijze door de Helmondse bevolking van haar medeleven blijk was
gegeven. Zo werden er op het emplacement manden met brood, kisten met flesjes limona-
de, tabak en andere rookartikelen aan die gevangenen uitgereikt. Dit werd aanvankelijk
'oogluikend' toegestaan doch op vrijdag, 14 juni, was de toeloop zo groot, dat gevaar
ontstond, dat ongelukken konden plaats vinden, wanneer de trein in beweging werd
gebracht. Daarom werden door in de trein aanwezige Duitse soldaten "waarschuwings-
schoten over de hoofden en voor de voeten van de nabij den trein aanwezige burgers
gelost".  Door een of meer omstanders zou -volgens geruchten- hierna  'Vive la France'  en
'Vive les Alli6es' geroepen zijn. Nadat de Helmondse commissaris van politie van het
voorval gehoord had, had hij zich in verbinding gesteld met de Duitse stationscomman-
dam en met hem afgesproken dat in de toekomst belet zou worden, dat hier nog iets aan
krijgsgevangenen verstrekt werd. Aan leden van de afdeling Helmond van het Nederland-
se Rode Kruis had de commissaris vervolgens medegedeeld, dat het uitdelen van brood en
limonade aan krijgsgevangenen niet meer geoorloofd was, waarna deze goederen waren
opgeladen en naar Venlo vervoerd om daar aan de gevangenen te worden uitgereikt. Op
15 juni passeerde er 's avonds weer een trein met krijgsgevangenen, die een oponthoud
had van circa 20 minuten. De commissaris, die zelf op het stationsemplacement aanwezig
was, constateerde, dat alles in volmaakte orde verliep en niemand het emplacement
betrad.651

Op 17 juni '40 kreeg de Helmondse commissaris van politie bezoek van een tweetal
Duitse politie-officieren, die hem mededeelde dat de Helmondse bevolking zich vijandig
tegenover Duitsland gedroeg en beledigend tegen Duitsers optrad en dat in verband
daarmede een compagnie Duitse politiemannen in Helmond zou worden ingekwartierd.
Bovendien zou een der officieren, volgens de commissaris, hem hebben aangezegd, dat
"zoo zich zulks nog eens mocht herhalen, hij onverwijld van zijn ambt zou worden
ontheven". 652

Op  17  juni  '40 des avonds  om  23.15  uur  zijn er inderdaad 175 Duitse politieambte-
naren in Helmond aangekomen, die "zijn ondergebracht in de zaal van de Firma Boc-
ken".653

De burgemeester van Helmond liet de procureur-generaal naar aanleiding van deze
affaire weten, dat de commissaris van politie hem had medegedeeld, dat er wel enige
reden was geweest voor ontstemming van de Duitse Overheid ten opzichte van de Hel-
mondse ingezetenen. Er werden in Helmond spontaan veel en allerhande artikelen
verstrekt aan krijgsgevangen, terwijl er geen, of althans weinig notitie genomen werd van
hier passerende Duitse troepen. Ook kon het volgens de Helmondse commissaris van
politie als vaststaand worden aangenomen, dat meerdere vroeger bestaand hebbende
vriendschappelijke relaties tussen Helmonders en hier wonende Duitsers verbroken
waren. 654

Door de secretaris-generaal van het departement van justitie waren "afdoende
politiaire maatregelen" tegen het gesignaleerde optreden van de bevolking genomen.
Daarenboven werd in de hiervoor bedoelde brief van de commissaris der koningin van
begin juli '40 een beroep op de burgemeesters gedaan om in aansluiting aan en eventu-
eel zelfs buiten hun eigenlijke taak, met alle gepaste middelen hun invloed te doen gelden,

651 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief commissaris van politie   d.d.    18   juni    1940    aanprocureur-generaal te 's-Hertogenbosch, inv.nr.  61.
652 Idem.
653 GAHm, archief kabinet burgmeester, expresse-brief commissarsis van politie  d.d.    18  juni   1940aan procureur-generaal te 's-Hertogenbosch, inv.nr. 10/1940.
654 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief burgemeester 22 juni 1940 aan procureur-generaal,

inv.nr. 1940/10.

116



opdat de burgerij van een bij de bestaande omstandigheden passende houding zou worden
doordrongen, "zich de noodige zelfbeheersing aanlegge en zich zoo gedrage als het alge-
meen belang vereischt". De commissaris der koningin  liet het vervolgens  aan het beleid
van de burgemeesters over om het gestelde doel te bereiken. 655

- Koninginnedag

Omdat in augustus wederom twee verjaardagen van leden van het koninklijk huis (5
augustus prinses Irene en 31 augustus koningin Wilhelmina) op de kalender stonden, werd
er druk overlegd hoe een herhaling van 'Anjerdag' of wellicht nog erger voorkomen kon
worden. Het was de Rijkscommissaris zelf, die op 1 augustus '40 in een bekendmaking in
de Nederlandse pers "elkeen, die op welke wijze ook, op de gedenkdagen van het Huis
van Oranje, dat de oorlog tegen het Grootduitse Rijk hardnekkig voortzet, zou demonstre-
ren" met strenge straffen bedreigde. Niets wenste de Rijkscommissaris aan het toeval over
te laten. Zo was het straatkooplieden niet alleen verboden witte anjers of goudsbloemen te
verkopen maar ook vergeet-mij-nietjes. Zij zouden hiervoor niet alleen worden gestraft,
maar hun ventvergunning zou ingetrokken kunnen worden. Met de naleving van deze be-
kendmaking werd zowel de Duitse als de Nederlandse politie belast.656

Zoals verwacht   ging de verjaardag van prinses Irene vrijwel ongemerkt voorbij.
Alleen in 's-Hertogenbosch werd melding gemaakt van de inbeslagname van speldjes en
strikjes van vijfentwintig personen en van "een wortel en een princesseboontje". 657

Ondanks de betrekkelijke rust op 5 augustus waren de autoriteiten niet gerust op de
komende verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus.

In Eindhoven ging de burgemeester op 19 augustus '40 over tot het doen uitgaan
van een waarschuwing aan de bevolking in de plaatselijke pers, die gezien moet worden
als een reactie op de brief van de commissaris der koningin, waarin hij het aan de
burgemeesters overliet  "om het gestelde doel te bereiken".  In deze bekendmaking vestigde
de burgemeester er in het belang van de Eindhovense bevolking de aandacht op, dat een
ieder zich zowel op straat als in de caf6s en andere openbare gelegenheden, moest onthou-
den van alles, wat voor de Duitse bezetting of een harer onderdelen kwetsend of beledi-
gend was. De bekendmaking eindigde met de mededeling, dat tegen overtredingen
onvoorwaardelijk en met de meeste gestrengheid zou worden opgetreden. 658

In de Eindhovense bioscopen zou er sprake zijn geweest van applaus, gefluit of
andere tekenen van instemming of afkeuring, waardoor voor de Duitse bezetting onaange-
name demonstraties werden veroorzaakd. Zowel in het belang van de exploitanten als van
de Eindhovense ingezetenen dienden dergelijke demonstraties te worden voorkomen, aldus
de burgemeester, die adviseerde bij de samenstelling der programma's zoveel mogelijk
alles te weren, dat enigermate prikkelend zou kunnen werken. 659

Enkele dagen voor Koninginnedag deelde de secretaris-generaal van het ministerie
van justitie aan de procureurs-generaal mede, dat het gewenst was dat door hen geen
vergunning werd verleend voor openluchtvergaderingen of optochten, noch voor politieke
vergaderingen welke tot een demonstratief optreden zouden kunnen leiden. Door de
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politie kon in voorkomende gevallen eventueel terstond worden ingegrepen.660
Aan de vooravond van de verjaardag van koningin Wilhelmina wendde de burge-

meester van Vught zich middels een bekendmaking   tot de burgerij, waarin hij verwees
naar het verbod tot het dragen van oranje, het uitsteken van vlaggen en het aanbrengen
van andere versierselen en 'van elk demonstratief optreden, teneinde alsdus uiting te
geven van zijn gevoelens opzichtens het Huis van Oranje". Aangezien overtreding de rust
en orde ernstig zou verstoren, zulks ten nadele van de bevolking, moest zulks "onverbid-
delijk leiden tot strenge politiemaatregelen en straffen".661

Op gelijke wijze wendde de burgemeester van Tilburg  zich  tot de burgerij.   Ook  hij
wees op het verbod om "Oranje-symbolen te dragen, vlaggen uit te steken en handelingen
te verrichten die tot strekking hebben zijn aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje te
betuigen". Aangezien de politie hierop moest toezien, vaardigde de commissaris   van
politie een dienstorder uit, waarin hij het personeel opriep ten strengste te waken tegen
welke manifestaties dan ook gericht "tegen de bezettingsmogendheid of voor het Oranje-
huis, zoals het dragen van oranje, het dragen van rouw, het leggen van bloemen bij het
beeld van Koning Willem II op de Heuvel, het zingen van nationale liederen of het spelen
van nationale muziek". Dit weerhield   er een aantal Tilburgers    niet   van   om 's nachts
oranje papiersnippers te strooien in de Meelstraat en bij het standbeeld op de Heuvel.662

Omdanks het feit dat de instructies aan de politie streng waren bestaat de indruk,
aldus De Jong, dat menig politieman zich hiervan weinig aantrok, zeker wanneer hij wist
dat hij geen controle door 'foute' collega's of meerderen te duchten had. Ofschoon de
gegevens over Koninginnedag '40 schaars zijn, geven deze toch wel de indruk dat de
stringente verbodsbepalingen op menige plaats overtreden zijn.

In Breda, aldus de journalist Bert Voeten in zijn dagboek, werden oranje-dragende
personen prompt gemolesteerd door de WA. In alle vroegte had hij hier en daar een vlag
zien wapperen, maar na een uur was er geen vlag meer te bekennen. "De politie deed
zenuwachtig, trok zich terug voor het laarzenvolk of maande de oppositie door te
loopen".663

De Bossche commissaris van politie had in een dienstorder het personeel opgedragen
tactvol doch beslist op te treden tegen overtreders. Indien geconstateerd werd dat vlaggen
werden uitgestoken, moest mensen, die dit deden, direct worden gelast deze in te halen.
In geval van weigering diende de vlag inbeslag te worden genomen en moest proces-
verbaal worden opgemaakt.664

Een soortgelijke richtlijn gold voor het optreden met betrekking tot het dragen van
"insignes, knoopjes, bloemen, kippenringen  e.d. ". Degene, die dergelijke voorwerpen
droeg moest worden gevraagd deze af te geven aan de agent en kon volstaan worden met
het opnemen van naam en adres en vermelding in het rapportenboek. Alleen als betrokke-
ne zou weigeren de voorwerpen af te doen, moesten deze van de jas worden verwijderd
en proces-verbaal worden opgemaakt.665

Speciaal diende alle gezang en geschreeuw vooral bij avond te worden tegengegaan.
Hiertegen diende terstond en zeer beslist te worden opgetreden. De commissaris vatte het
optreden, dat hij van zijn personeel op 31 augustus verwachtte, samen als: "Bezadigd,

660 GAT, secretarie archief 1938 - 1985, brief secretaris-generaal departement van justitie d.d. 27
augustus  1940 aan procureurs-generaal, inv.nr.  doos 3 aossier  3.

661 Van den Eijnde, Vught in de T,veede WereWoorlog, 52.
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664 SAsH, archief aanvulling politie, dienstorder van commissaris van politie d.d. 29 augustus 1940,
inv.nr. 259.
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tactvol,  doch zoo noodig ook krachtig en vastberaden". 666

Op enkele plaatsen waren in Den Bosch ook nog leuzen 'LEve Koningin Wilhelmi-
na' en 'Leve de Koningin' aangebracht. Nabij de tweede spoorwegovergang in Orthen
was op een "rechthoekig bord van 60x20 cm met oranjeband en wit veld in zwarte letters
Leve Koningin Wilhelmina geverfd". Als bijzonderheid werd hierbij vermeld  dat  het  bord
aan de electrische draad hing. 667

Hoe het ook zij tot massale demonstraties als op 'Anjerdag' kwam het op Konin-
ginnedag 1940 niet. J.C. Tenkink, de secretaris-generaal van het departement van justitie
ontving er zelfs een tevredenheidsbetuiging van Rauter voor. 668

Ook rondom de nadien komende Koninginnedagen bestond er een verhoogde waak-
zaamheid. In augustus 1941 stuurde de procureur-generaal. fgd directeur van politie te 's-
Hertogenbosch niet alleen twee telegrammen maar ook nog een uitvoerige circulaire met
instructies om op te treden tegen "het dragen van verboden insignes, oranjebloemen,
luciferkopjes, opzettelijk plaatsen van oranjebloemen voor ramen van woningen, voeren
van oranje op rijwielen, zingen van Oranje-liederen en verspreiding van Duits-vijandige
geschriften". 669

In verband hiermede werd op 30 en 31 augustus 1941 door al het beschikbare perso-
neel van de gemeentepolitie Eindhoven op straat gesurveilleerd, doch er "hebben mij geen
meldingen bereikt over anti-Duitsche betogingen   of het dragen van verboden insignes,
oranjebloemen   e.d. ", aldus de commandant   van de ordepolitie, terwijl "evenmin   het
zingen van Oranje-liederen werd gehoord.670

Door de Eindhovense hoofdcommissaris van politie werd wel melding gemaakt van
het ontdekken van een communistisch pamflet, dat onmiddellijk werd doorgegeven aan de
'Sicherheitspolizei'.671

Ook elders in Noord-Brabant was er geen sprake van door de politie opgemerkte
demonstraties. In het rapportenboek van de gemeentepolitie Bergen op Zoom stond alleen
vermeld, dat er geen enkele demonstratie had plaatsgevonden en dat alles zeer rustig en
kalm was verlopen. 672

Toch werden in Vught evenals het jaar daarvoor weer op tal van plaatsen oranje-
kleurige bloemen aangetroffen, die verwijderd moesten worden. Op last van de politie
moest een slijter het oranje papier verwijderen dat in de etalage was gedrapeerd rond
flessen oranjebitter. In het algemeen trad de politie waarschuwend en vermanend op.
Twee jongens die op een aantal huizen een 'W' hadden geschilderd, moesten deze zelf
weer   verwijderen,   maar daar bleef   het   bij. Van echte harde reacties   was    (nog)   geen
sprake. 673

$  3.    De  weerafdetingen   (WA)

Ofschoon zich vanaf juli '40 regelmatig relletjes voordeden, waarbij al dan niet geunifor-
meerde leden van de NSB betrokken waren, was er in Noord-Brabant eigenlijk pas vanaf

666 Idem.
667 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport  van 31 augustus  1940 nr. 245, inv.nr.  9.
668          De Jong,  a.w.,  deel 4 eerste helft, 274/275.
669 SRE, archief secretarie gemeente Eindhoven    1934    - 1969, brief procureur-generaal    d.d.    2

september  1941 aan burgemeesters, inv.nr. B 02415.
670 SRE, t.a.p., rapport van hoofdinspecteur M. ten Haaf d.d. 2 september 1941, inv.nr. B 02415.
671

SRE, t.a.p., brief van hcvp Eindhoven  d.d. 3 september  1941,  nr. 98/41, inv.nr. B 02415.
672 GABoZ, archief gemeentepolitie, politierapportenboek juli - december   1941,  inv.nr.  35.
67] Van den Eijnde, Vught  in de Tweede Wereldoorlog, 132/133.
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half augustus sprake van min of meer ernstige vormen van verstoring van de openbare
orde.

Het optreden van geuniformeerde leden van de NSB had bij een deel van het
publiek en vermoedelijk ook bij sommige politiefunctionarissen de mening doen postvatten
dat de Nederlandse politie grotendeels zou zijn uitgeschakeld. Maar dit was volgens de
secretaris-generaal van het departement van justitie volkomen onjuist. Nog steeds
vervulde de Nederlandse rijks- en gemeentepolitie in volle omvang haar taak.674

Ook in de pers verschenen er in de tweede helft van juli 1940 waarschuwingen aan
de burgerij dat de politie de haar opgedragen taak tot handhaving der rust, orde en
veiligheid met alle haar ten dienste staande middelen en met de steun van de hier
aanwezige Duitse autoriteiten met alle kracht en op de meest grondige wijze zou uitoefe-
nen. 675

Het optreden van die geOniformeerde eenheden van de NSB wekte niet alleen
verontwaardiging op maar ook twijfel over de vraag wie verantwoordelijk was voor de
openbare orde en rust. Die twijfel werd alleen maar groter door de geopende mogelijk-
heid tot erkenning door de Rijkscommissaris van "op korpsgeest geschoeide en op het
bevelsbeginsel gebouwde organisaties, welker leden in gesloten formaties of in uniform in
het openbaar optreden". Ofschoon de betreffende verordening  in  de  vorm  van een verbod
tot oprichting van een dergelijke organisatie was gegoten, was het duidelijk dat hiermede
slechts de erkenning van de Weer Afdelingen (WA) van de NSB werd beoogd.

Het verbod was namelijk alleen van kracht voor de oprichting van een nieuw op te
richten organisatie of voor het niet aanvragen van een vergunning voor een reeds bestaan-

de organisatie. 676
Nagenoeg tegelijkertijd vond de oprichting plaats van de Nederlandse Unie, waarbij

de succesvolle bijeenkomst op 20 juli '40 van 'Brabantia Nostra' in de grote zaal van het
Concertgebouw in Den Bosch een factor van betekenis is geweest. 677

De oprichters van de Nederlandse Unie zullen ongetwijfeld zelf niet hebben kunnen
bevroeden dat "de Unie de massale vergaarbak werd van mensen die deze partij zagen als
de legale gelegenheid om uiting te geven aan hun anti-Duitse en vooral anti-NSB
gevoelens". 678

Het is duidelijk dat in NSB-kringen de komst van de Nederlandse Unie als een be-
dreiging werd ervaren. Nadat bij een mars door de stad begin september '40 in Den Haag
een WA-man door "een politiekogel was gedood", eiste Mussert onmiddellijk maatregelen
tegen politie en justitie. Dit maal werd hij op zijn wenken bediend, omdat Rauter van de
gelegenheid gebruik wilde maken om een aantal wijzigingen door te voeren. De hoofd-
commissaris van politie te 's-Gravenhage, alsmede de procureurs-generaal te 's-Graven-

679hage, Arnhem en 's-Hertogenbosch (E. Speyart van Woerden) werden ontslagen.
Bij de begrafenis van de "vermoorde" WA-man werd door Van Genechten, die

namens Mussert het woord voerde, gezegd: "Wij zullen de macht overnemen en de rust
en   de   orde hier handhaven". Ofschoon Rauter hem duidelijk maakte   dat "de bezetter
verantwoordelijk  was  voor het handhaven  van  de  rust  en  de orde", geeft  dit  wel  aan  dat

674 GABr, archief gemeentesecretarie 1926 - 1944, brief secretaris-generaal departement van justitie
d.d. 22 juli 1940 aan procureurs-generaal, mv.nr. 382c.

675 Vervooren en Kentie, Nederland in den Oorlogl, 2e deel, dinsdag 23 juli 1940.
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de NSB en in het bijzonder de WA meende een taak te hebben bij het handhaven van de
openbare  orde. 680

Vanwege het ontbreken van duidelijke richtlijnen over de bevoegdheden en verplich-
tingen van de weerafdelingen (WA) van de NSB was het voor de politie uiterst moeilijk
om adequaat op te treden. Er was voortdurend kritiek op het optreden van de politie, dat
of wel niet krachtdadig genoeg of te rigoreus was geweest. Desondanks werd niet alleen
door de burgerij maar ook door het bestuur verwacht dat de politie haar taak, zijnde de
handhaving van de openbare orde en rust, naar behoren zou vervullen. Dit nu was een
vrijwel onmogelijke opgave aangezien een (klein) deel van de bevolking bewust de con-
frontatie zocht en uit was op verstoring van die openbare orde.

Voor de 'HOheren SS- und Polizeifuhrer' was het onaanvaardbaar, zo liet hij de
secretaris-generaal van het departement van justitie weten, dat "bij politieke roerigheden
in onderscheiden provincies feitelijkheden" tegen politieorganen gericht waren voorgeko-
men. Wanneer enerzijds verlangd en verwacht werd dat de politieorganen tegen politieke
gebeurtenissen een houding aannamen die getuigde van begrip en tact, moest aan de
andere kant alles gedaan worden om te voorkomen dat het gezag der politie werd
nedergehaald of uitgehold.681

In dit verband wees de secretaris-generaal van het departement van justitie er nog
maals op dat de "afweerorganisaties der politieke groepen" niet het recht hadden bewa-
pend te zijn en dat, indien zulks wel het geval was, hiertegen door de politie moest
worden opgetreden.

682

De straatgevechten wekten grote bezorgdheid niet alleen bij de secretarissen-
generaal, de commissarissen der provincie en de procureurs-generaal maar ook bij de
burgemeesters en niet in de laatste plaats bij de politiechefs, zoals in de hoofdstukken XIII
t/m IXX zal blijken. Unaniem was men van mening dat er duidelijkheid moest komen in
het optreden van en tegen de WA. Zelfs Rauter begon te beseffen dat die relletjes het
gevaar met zich brachten, dat het tot massale ordeverstoringen zou kunnen komen. Van-
daar dat hij er in november '40 toe overging instructies te geven die golden zowel voor
de WA als de politie. 683

Het zou evenwel nog tot eind januari 1941 duren, voordat deze "Richtlijnen voor
het optreden van de Nederlandsche Politie en der Weerafdeelingen bij politieke gebeur-

lijkheden" van de Bevelhebber der 'Ordnungspolizei' door de commissaris der provincie
Noord-Brabant aan de burgemeesters zou worden toegezonden. Het was een omvangrijk
stuk dat weliswaar aangaf dat de politie waakte voor de handhaving der openbare orde,
maar bovenal de bijzondere voorrechten en bijzondere bescherming van de door de Rijks-
commissaris toegelaten weerafdelingen, die in het belang van Nederland werkten, onder-
streepte.   Voor het houden van marsen met minder dan honderd  man  was geen vergunning
meer nodig, terwijl voor marsen met meer dan honderd man een kennisgeving aan de
plaatselijke politie voldoende was. Daar de toegelaten weerafdelingen bijzondere rechten
genoten, had de Nederlandse politie er voor te zorgen, deze rechten op iedere denkbare
wijze te beschermen. Daarvoor was het nodig en gewenst, dat de hoofden van plaatselijke
politie met de plaatselijke commandant der weerafdelingen "hand in hand samenwerken en
dat een zeker persoonlijk contact tot stand komt", waardoor eventuele moeilijkheden  door

680       De Jong, a.w., 547.
681 GABr, archief gemeentesecretarie 1926 - 1944, brief secretaris-generaal van het departement van

justitie d.d. 25 september 1940 aan burgemeester en commissaris van politie, inv.nr. 382c.
682 Idem.
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onderling overleg uit de weg geruimd konden worden. 684

Aangezien de politie waakte voor de openbare orde, moesten de aanwijzingen van
de politie onvoorwaardelijk worden nagekomen. Maar de politie moest zich tegenover de
weerafdelingen niet kleingeestig te gedragen en diende op verzoek zorg te dragen voor
bescherming en begeleiding en voor een ongehinderde uitvoering van de marsen. Aanwij-
zingen van de politie moesten op beleefde wijze tot de commandant worden gericht. Tot
de bijzondere taak van de politie behoorde voorts het verhinderen van het verstoren van
een mars, waarbij opruiers of personen, die met stenen of andere voorwerpen gooiden
onmiddellijk dienden te worden aangehouden, hetgeen eveneens gold voor personen, die
de  leden van de weerafdelingen uitscholden b.v. voor "landverrader".685

Ten aanzien van het optreden van de politie tegen de leden van weerafdelingen gold
dat het gebruik van wapens niet mocht plaats vinden, indien de politie niet daadwerkelijk
door de weerafdelingen werd aangevallen. Indien zich een dergelijk geval voordeed, dan
was het vanzelfsprekend de taak der politie haar prestige te handhaven, waarbij in de
eerste plaats gebruik gemaakt diende te worden van de sabel en alleen van een schietwa-
pen gebruik mocht worden gemaakt, als geen andere mogelijkheid bestond om de aanval
af te weren. Het was de politie niet toegestaan de leden van weerafdelingen te fouilleren
op wapenen, terwijl zo min mogelijk moest worden opgetreden tegen leden van de WA,
die optraden tegen burgers door wie zij werden uitgescholden. De politie moest daarbij
niet "kleingeestig" te werk gaan. 686

Ofschoon de richtlijnen voor het merendeel betrekking hadden op het optreden van
de politie, die daarin meer werd beperkt dan gesterkt, waren er toch ook nog aanwijzin-
gen in de richting van de leden van de weerafdelingen. Die mochten geen wapens (schiet-
wapens, dolkmessen, boksbeugels, gummiknuppels, ploertendoders enz.) dragen of bij
zich hebben. Zij hadden geen politiebevoegdheid en mochten derhalve geen straten
afzetten of ontruimen. Ofschoon zij geen aanhoudingen mochten verrichten, was het hun
wel toegestaan "bij beleedigend optreden van de zijde van het publiek, indien geen politie
aanwezig  is, de(n) dader(s) daarover te onderhouden". Indien tijdens het marcheren  door
de leden van weerafdelingen personen, die de afdelingen uitscholden of met voorwerpen
gooiden, werden vastgenomen, dan moesten deze onverwijld aan de politie worden
overgegeven. De aanwijzingen van de politie moesten worden opgevolgd en "haar gezag"
worden gerespecteerd. 687

Bij het grote publiek namen van maand tot maand de gevoelens van ergernis en
verontwaardiging  toe.   Het  was   al  te  bar  dat men dulden moest dat geOniformeerde Neder-
landse hulptroepen van de bezetter door de straten trokken, maar dat de politie zo al niet
altijd, dan toch heel vaak niet bij machte was, de burgerij tegen hun gewelddadigheden te
beschermen en die brutale provocateurs te arresteren en op te brengen, was nog veel
erger: "de terreur triomfeerde".688

De secretaris-generaal van het departement van justitie maakte zich intussen ernstige
zorgen over het verloren gaan van het gezag van de politie, omdat deze niet tegen de WA
durfde op te treden, zoals hij aan de andere secretarissen-generaal meedeelde. Toen hij
zich in soortgelijke zin wendde tot Rauter, ontving hij vrijwel per ommegaande antwoord.
Ook Rauter hield het voor onmogelijk en uitgesloten dat er een 'Wild-West situatie' zou

684 SRE, secretariearchief gemeente Eindhoven 1934 - 1969, brief hogere SS- en Politieleider d.d. 27
januari 1941, inv.nr. B 02415.

685 Idem.
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ontstaan, maar hij was overigens wel van mening, dat de politie, tegen de WA optredend,
veel te snel ging schieten. 689

Enkele weken later zou hij in dit kader nog laten weten, dat tegen politieambtena-
ren, die tegen de WA van hun vuurwapenen gebruik maakten, zonder dat een "aanranding
van den ernstigsten aard van hun persoon" aanwezig was zonder pardon maatregelen zou-
den worden genomen. In voorkomende gevallen zou steeds door de Duitse veiligheidspoli-
tie een onderzoek worden ingesteld. Bij diezelfde gelegenheid werd het inslaan van ven-
sterruiten door de WA of de Nederlandse 'SS' uit wraak voor bij haar medestanders aan-
gerichte vernielingen uitdrukkelijk verboden, hetgeen evenzeer gold voor pogingen om
zicllzelf schadeloos te stellen bij politieke tegenstanders. 690

In diezelfde tijd liet Rauter geen gelegenheid voorbijgaan om maatregelen te eisen
tegen het ingooien van ruiten bij NSB-ers, dat nu eindelijk afgelopen moest zijn. De idee
van Rauter om de plaatselijke NSB-leiding in te schakelen bij het zoeken naar personen,
die de toegebrachte schade zouden moeten vergoeden, stuitte op verzet bij de procureurs-
generaal. 691

$ 4.  Vernieling vensterruiten

Het ingooien van ruiten kwam in Noord-Brabant veelvuldig voor en was in veel gemeen-
ten een waar probleem. Al was het aantal vernielde ruiten bij NSB-ers vele malen groter
dan   bij de overige burgers, toch werden   ook   bij hen (veelal leden   van de Nederlandse
Unie) herhaaldelijk ruiten ingegooid. Vooral van de zijde van de NSB werd om 'bewa-
king en bescherming' verzocht en vaak om 'vergoeding  van de schade'.

Dit laatste nu werd ingaande 20 februari 1941 geregeld in de op last van de Hogere
SS- en Politieleider tot stand gekomen regeling ter bestrijding van het "euvel van het om
redenen van politieken aard vernielen van vensterruiten bij tegenstanders en de daaruit
voortvloeiende schade".

Indien er sprake was van het vernielen van vensterruiten en "voldoende aannemelijk
is, dat zulks is geschied uit politieke motieven" kon een verplichting tot schadevergoeding
worden opgelegd ofwel aan de dader danwel aan de gemeente, waar het feit was ge-
pleegd. De schadeoplegging geschiedde namens de commissaris-generaal voor de
openbare veiligheid door de procureur-generaal, fgd. directeur van politie. Was de dader
bekend of werd deze gevonden dan legde de procureur-generaal hem de verplichting op
het door de gemeente betaalde schadebedrag telug te betalen. Waren er meerdere daders
dan geschiedde het opleggen van deze verplichting aan allen en waren zij hoofdelijk aan-
sprakelijk. De schadevergoeding betrof alleen "reeele  en niet ideeele schade".692

- Regres

De burgemeester van de gemeente, die tot schadevergoeding verplicht werd, was bevoegd
in gevallen, waarin hij daartoe termen aanwezig achtte, de schade te verhalen op
"ingezetenen zijner gemeente". Het betrof dan inwoners,  die "het inwerpen van venster-
ruiten bevorderen of goedkeuren of van wie op grond van daden of van hun uitlatingen,
mede in verband met hun bekende politieke gezindheid, aan te nemen is, dat zij hande-
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lingen,   als die waardoor de schade is aangericht, bevorderen of goedkeuren".   In  het
bijzonder viel hierbij te denken aan personen, die op de dag der vernieling elders in de
gemeente ruiten hadden ingeworpen of zich anderszins uit politieke motieven met
feitelijkheden hadden ingelaten, waardoor de openbare orde en rust waren verstoord of
bedreigd. De uitkering van de toegekende schadevergoeding aan de benadeelde diende te
geschieden door de zorg van de Nederlandse politie. Aangezien het de tenuitvoerlegging
betrof van een beschikking, welke namens de Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
landse gebied was genomen, kon die tenuitvoerlegging niet voor de Nederlandse rechter
worden bestreden. Met name verviel daardoor de mogelijkheid om door middel van een
kort geding de tenuitvoerlegging op te schorten. 693

- Oneigenlijke politietaak

De uitvoering van vorenbedoelde regeling werd opgedragen aan de Nederlandse politie,
die dus niet kon volstaan met het opnemen van de aangifte van vernieling van ruiten,
maar ook voor de schadevergoeding zorg moest dragen.

Voor de burgemeester van Eindhoven was dit aanleiding om de hoofdcommissaris
van politie er op te wijzen, dat uit deze regeling "voor de gemeente consequenties
voortvloeien" i.c. dat de gemeente de schade moest vergoeden. Hij drong er -"voor
zoveel nodig"- op aan dat door de politie alle pogingen werden aangewend om in de
gevallen, dat aangifte van het inwerpen van vensterruiten door politieke tegenstanders was
gedaan, tot opsporing der betreffende dader(s) te geraken. Vanwege de financiele conse-

quenties voor de gemeente werd door de 'oude' burgemeester bij de 'nieuwe' hoofdcom-
missaris van politie aangedrongen op "opsporing der daders", hetgeen de 'gewone'
politieman nu niet bepaald als een steun in de rug heeft ervaren. 694

In Bergen op Zoom waar een rechercheur de (drie) daders van het ingooien van vijf
ruiten had opgespoord en aangehouden, heeft dit bij de beoordeling van zijn functioneren
tijdens de bezetting mede een rol gespeeld.695

Het aantal opgespoorde daders van het ingooien van ruiten bleef overigens aan de
lage kant, hetgeen inherent is met de aard van de over'treding. "De daders ondernamen
een snelle actie en glipten dan weg in het nachtelijk duister" aldus De Beer over de
situatie in Tilburg. 696

$ 5.  Sabotage e.d.

Naast de straatterreur van de WA, de confrontatie van de WA en de Nederlandse Unie en
het vernielen en bekladden van woningen, winkels en kantoren ingebruik bij NSB-ers en
leden van de Unie was er ook sprake van ernstigere vormen van aantasting van de
openbare orde, zoals sabotage en overvallen.

Het college van secretarissen-generaal was vanaf den beginne de mening toegedaan
dat verzet niet alleen zinloos en nutteloos was, maar zag het ook als positief schadelijk
voor de Nederlandse zaak. Verzet zou de harmonische verhouding tussen Nederland en
Duitsland verstoren, het zou bovendien de Duitsers nopen tot tegenmaatregelen waarvan
schuldige maar ook onschuldige Nederlandse burgers het slachtoffer zouden worden. In

en Idem.
694 SRE, archief secretarie gemeente Eindhoven 1934 - 1969, brief burgemeester d.d. 7 april 1941

aan hoofdcommissaris van politie, inv.nr. 02630.
695 GABoZ, archief gemeentepolitie, politierapportenboek augustus  1940 - maart 1941, inv.nr.  32.
696 De Beer, Zo maar een smd, 59.
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de visie van de secretarissen-generaal zou hieruit slechts onheil voor het Nederlandse volk
geboren worden, "groot onheil zelfs indien, als gevolg van dat alles, meer en meer NSB-
ers op gezaghebbende posten geplaatst zouden worden".697

Begin 1941 liet de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken
de burgemeesters weten dat de Duitse autoriteiten aanwijzingen hadden ontvangen, dat
zich hier te lande personen of groepen van personen bevonden, die zich aan sabotagehan-
delingen jegens de bezettende macht schuldig maakten of deze zouden voorbereiden. Uit
de  aard  der zaak konden de Duitse autoriteiten  dit niet tolereren en zouden  zij,   voor  het
geval, dat deze handelingen mochten voortduren of een meer concrete vorm aannemen,
hierop op "strenge en scherpe wijze reageren". Hier schuilde  een zeer groot gevaar en het
zou wel geen nader betoog behoeven, dat de hiervoorbedoelde 'elementen' aan hun
landgenoten een "heel slechte dienst zouden bewijzen, zo zij in hun handelwijze zouden
volharden. 698

De secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken nodigde in
verband hiermede de burgemeesters uit de ingezetenen met klem aan te sporen, zich van
elke sabotagehandeling tegenover de bezetter te onthouden.   Hij   deed   dit uit overweging,
dat de burgemeesters met de onder de bevolking heersende mentaliteit het best op de
hoogte waren en uit dien hoofde de meest gedgende vorm zouden weten te vinden, de
bevolking als het ware tegen haar zelf te beschermen. 699

In Eindhoven resulteerde dit in januari '41 in het uitvaardigen van een bekendma-
king door de burgemeester, die een ernstige waarschuwing aan de bevolking inhield om
zich in het belang der gemeenschap, alsook in ieders persoonlijk belang, van iedere
sabotagehandeling tegen over de bezettende macht te onthouden. 700

Tegelijkertijd verzocht de burgemeester de commissaris van politie alle te zijner
kennis komende aangelegenheden als bedoeld door de 'HOheren SS- und Polizeif hrer
(sabotage, illegaal wapenbezit, illegale propaganda, terreuraanslagen en bestaan van
illegale organisaties) terstond aan de Duitse 'Sicherheitspolizei' door te geven. Tevens
werd de commissaris verzocht zijn personeel er met nadruk op te wijzen, dat zij deze aan-
gelegenheden "onverwijld langs hierarchische weg" moesten doorgeven. 701

Nauwelijks veertien dagen later liet de burgemeester van Eindhoven een herhaalde
waarschuwing tegen sabotagehandelingen uitgaan, die over twee kolommen op de eerste

pagina van de plaatselijke dagbladen op 4 of 5 februari 1941 geplaatst moest worden.
Hierin deed hij als andermaal een beroep op allen en op een ieder in het bijzonder om
zich van iedere sabotagehandeling jegens de Duitse weermacht te onthouden. De bekend-
making eindigde met de oproep om het eigendom der bezettenden macht te respecteren en
zich ten opzichte daarvan correct te gedragen. 702

- Oproep

Een soortgelijke filosofie lag ten grondslag aan de op 28 oktober 1941 door drie secreta-
rissen-generaal -van de departementen van binnenlandse zaken, van justitie en van handel,
nijverheid en scheepvaart- in de pers gedane oproep aan de bevolking. Daarin werd in de

697
De  Jong,  a. w.,  674.

698 SRE, archief secretarie gemeente Eindhoven 1934 - 1969 brief departement van binnenlandse
zaken d.d. 10 januari 1941 aan burgemeesters, inv.nr. B 02415.

699 Idem·

700     SRE, t.a.p., bekendmaking burgemeester  d.d. 15 januari 1941, inv.nr. B 02415.
701

SRE, t.a.D„ brief burgemeester d.d. 15 januari 1941 aan commissaris van politie, No. 6499D,
inv.nr. B 02415.

702     SRE, t.a.p., bekendmaking burgemeester d.d. 4 februari 1941, inv.nr. B 02415.
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eerste plaats gewezen op het feit, dat het welzijn van het Nederlandse volk eiste, dat een
ieder op de hem gewezen plaats zijn plicht vervulde en dat daarbij de in het bezette
Nederlandsche gebied geldende wetten en voorschriften onvoorwaardelijk aanvaard moes-
ten worden. Daarbij leidde "wanbegrip" voor hetgeen deze tijden ook van ons Nederlan-
ders eisen alleen tot "verderf".703

De secretarissen-generaal hadden vastgesteld, dat er helaas nog landgenoten waren,
die blijk gaven de ernst van de toestand niet te beseffen en in hun verblinding meenden
door sabotagehandelingen de bezettende macht te kunnen schaden, terwijl zij in werkelijk-
heid slechts het Nederlandse volk benadeelden. Wie geloofde door het in brand steken van
voorraden landbouwproducten of door het vernietigen van landbouwwerktuigen een daad
te verrichten, waardoor enig Nederlands belang gediend werd, was het slachtoffer van een
verderfelijke dwaling. Dergelijke activiteiten konden niet worden toegelaten en het was
ons aller belang, dat aan het bedrijf der elementen, die deze praktijken uitoefenden, zo
spoedig mogelijk een eind werd gemaakt. Aanslagen, die zich richtten tegen de bezettende
overheid, hadden overeenkomstig de krijgswetten, de scherpste maatregelen ten gevolge,
terwijl aanslagen op goederen der weermacht en het verborgen houden van neergeschoten
vliegers al geleid hadden tot terechtstelling der schuldigen en de gevangenneming van een
aantal gijzelaars. 704

De secretarissen-generaal riepen de burgerij Op te trachten de huidige tijd te
verstaan. De Duitse overheid kon een verkeerde houding van het Nederlandse volk niet
dulden en besefte voor alles, dat door een onbezonnen daad veler leven in groot gevaar
werd gebracht. Vandaar het dringend beroep om mee te helpen, dat ons volk niet bena-
deeld werd door de daden van onbezonnen en misdadige elementen. De oproep eindigde
met de vaststelling, dat zij niet konden geloven, dat men deze oproep onopgemerkt aan
zich voorbij zou laten gaan. De secretarissen-generaal bleven vertrouwen op het gezond
verstand van ons volk en rekenden op een ieders medewerking. 705

De tekst van deze oproep verscheen niet alleen in de pers maar werd ook op de
gemeentelijke aanplakborden aangebracht. Daar bleek toen nog een mededeling van de
directeur-generaal van politie aan toegevoegd te zijn, waarin deze een beloning uitloofde
van duizend gulden voor iedere Nederlander, die omtrent ernstige vergrijpen tegen de
belangen van de voedselvoorziening of de Duitse weermacht zodanige aanwijzingen gaf,
dat deze tot arrestatie van de schuldige(n) zouden leiden. 706

In de dagbladpers werd de oproep positief ontvangen, waarbij het accent lag op de
"onvermijdelijk geworden werkelijkheid" en een "sociale plicht tegenover onze volksge-
meenschap". Geheel anders  was de reactie  van de illegale pers, waarin sprake  was  van
"drie karakterloze Nederlanders"  en de secretaris-generaal van "bibberlandse zaken". 707

Overigens was niet secretaris-generaal F.J. Frederiks van het departement van
binnenlandse zaken de opsteller     van deze oproep maar secretaris-generaal      H.M.
Hirschfeld, die belast was met de voedselvoorziening. Hij was van mening, dat "in de
herfst  van  '41   de  tijd  nog  niet  rijp  was om sabotage te plegen",   al  gaf  hij  kort  voor  zijn
dood tegenover L. de Jong toe, dat de bedoelde proclamatie niet zijn gelukkigste daad uit
de bezettingstijd was geweest.

708

703 SRE, t.a.p., oproep secretarissen-generaal oktober 1941, inv.nr. B 02415.
704 Idem.
705 Idem.
106   De lont, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 5 tweede helft,
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707     De Jong, a. w., 766
708     De Jong, a. w., 767.
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Kort na deze oproep was er op Tweede Kerstdag in Bergen op Zoom sprake van een
"bomaanslag". Blijkens een openbare bekendmaking  was  op 26 december  j.1. des avonds
om 10 uur in het portaal van een caf6, waar veel Duitse officieren kwamen, "een bom
gevonden, waaraan  een lont bevestigd  was".  Er  werd een beloning uitgeloofd van duizend
gulden   voor het opsporen   van de dader(s).    Voor het verstrekken van inlichtingen   werd
men verwezen  naar het commissariaat van politie  of de 'Feldgendarmerie'.709

- Overvallen en sabotage

Ondanks alle oproepen en waarschuwingen en ondanks bedreiging met de zwaarste
straffen namen sabotage en overvallen in de laatste anderhalfaar van de bezetting hand
over hand toe. Voor de politie betekende dit een voortdurende toename van het aantal
vaste bewakingsposten. De Tilburgse korpscommandant klaagde over het onvoldoende
toezicht op straat vanwege "het zeer omvangrijk worden van de bewakingsopdrachten, die
gezien de herhaalde overvallen nog verder worden versterkt". Bovendien moesten   de
"transporten van arrestanten" na het vertrek van de marechaussee uit Tilburg door het
Tilburgse korps worden verzorgd, hetgeen de laatste twee maanden respectievelijk
zeventig en vierenveertig arbeidsdagen had gekost. Al met al kon niet worden voldaan aan
de eisen, die tegenwoordig werden gesteld.710

Op het eind van 1943 werd ook het personeel van de afdeling Verkeer bij de
beveiliging en bewakingsactiviteiten betrokken. Driemaal per dag moesten de transporten
van distributiebescheiden van en naar de uitreikingslokalen worden verzorgd, hetgeen ten
koste ging van het normale verkeerstoezicht.711

Aangezien het meermalen was voorgekomen dat politiefunctionarissen door "hen
overvallende struikroovers waren ontwapend", dienden  zij   in het vervolg doortastender   op
te treden. De gewestelijk politiepresident bepaalde in augustus 1943 dat politieambtenaren
bij eventuele roofovervallen zich onverbiddelijk met inzet van de gehele persoon, zonodig
met zijn leven moest verdedigen. Indien zij niet met de gehele inzet van hun persoon en
met gebruikmaking van hun dienstwapen waren opgetreden, zouden zij "wegens lafheid"
worden vervolgd en voor het 'SS- und Polizeigericht' worden gedaagd.712

De handhaving van de openbare orde kreeg tijdens de bezetting een volslagen ander
karakter dan voor mei 1940. Vooral het optreden van de WA stelde de politie voor grote
problemen mede vanwege het feit dat richtlijnen, hoe moest worden opgetreden, ontbra-
ken. Toen die begin 1941 bekend werden, waren die in feite overbodig, aangezien de WA
toen de heerschappij op straat al had veroverd. Gaandeweg dienen zich geheel andere en
veel ernstigere vormen van verstoring van de openbare orde aan in de vorm van sabotage
en overvallen. Dit had tot gevolg dat de beveiligingsmaatregelen op last van de Duitse en
Nederlandse politie-autoriteiten aanzienlijk moesten worden uitgebreid.

Een bijkomend effect van de sterke toename van het aantal bewakingsobjecten ten
gevolge van de vele overvallen is in ieder geval geweest, dat de politie nog nauwelijks
gelegenheid had om de normale controle werkzaamheden te verrichten. Door het grote
aantal onderduikers en de burgers, die "de boer opgingen voor levensmiddelen" werd dit
allerminst betreurd.

709 GABOZ, verzameling oorlogsdocumentatie, openbare bekendmaking d.d. 27 december 1941,
710

GAT,  archief gemeentepolitie  1844  -  1967,  maandverslag 15 maart  - 14 april 1943, inv.nr.  3.

711 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1967, overzicht van afdeling verkeer t.b.v. maandverslagnovember/december 1943, inv.nr.  3.
712

SAsH, archief Algemene Dienst, brief gewestelijk politiepresident  d.d. 10 augustus    1943   aan
politiegezagsdragers, inv.nr. 1259.
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Hoofdstuk IX Economische delicten

De voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse regering vastge-
stelde distributievoorschriften werden tijdens de bezetting voortdurend aangescherpt. Van
het oorspronkelijke doel -de bevordering van het welzijn van het Nederlandse volk- bleef
door het tekort aan levensmiddelen en andere produkten weinig over. De zwarte handel
ging een steeds belangrijkere rol vervullen in het leven van alledag, hetgeen overigens
door de secretaris-generaal van handel, nijverheid en scheepvaart ten scherpste werd afge-
keurd. Door de politie werd in het algemeen geen grote activiteit aan de dag gelegd met
betrekking tot de handhaving van de economische voorschriften, zolang hierbij tenminste
geen woekerprijzen in het geding waren.

$  1.   Invoering  distributie en prijsbeheersing

Al bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 werden in Nederland maatrege-
len getroffen om door een distributiestelsel voedingsmiddelen, waarvan verwacht werd,
dat ze schaars zouden worden, onder de bevolking te verdelen. Ter voorbereiding daarvan
werden distributiekringen ingesteld. Tot het distributiekringbureau Eindhoven behoorden
naast Eindhoven ook de gemeenten Geldrop, Nuenen en Son. Begin september '39
werden zgn. 'noodkaarten' uitgereikt, gevolgd in november van datzelfde jaar door op
naam gestelde distributiestamkaarten. 713

Blijkens een in 1939 verschenen nota over De economische verdediging van de
Nederlandsche volkshuishouding werd het landbouwcrisisapparaat uitgebreid teneinde het
dienstbaar te maken aan de voedselvoorziening in oorlogstijd. Met het voortduren van de
oorlog zouden de voorschriften steeds scherper worden en zou de handhaving van de
leveringsplicht, waarop het distributiestelsel was gebaseerd, steeds moeilijker worden. Het
is dan ook niet te verwonderen, dat voor het toezicht op deze voorschriften bijzondere
controlediensten werden ingesteld, te weten de Centrale Crisis-controle dienst later
Centrale Controle Dienst (CCD) geheten.

714

- Alles op de bon

In oktober en november '39 kwamen suiker en peulvruchten als eerste op de bon. Tijdens
de eerste maanden van de bezetting volgden in snel tempo een groot aantal andere

produkten en artikelen, zoals: koffie, thee en schoenen (1 juni), brood en bloem (15 juni),
textiel (17 juni), rijst, vermicelli, maizena, boter, margarine, vet en spijsolie (15 juli),
vlees en vleeswaren (14 september), kaas (20 oktober), gort en andere grutterswaren (2
november) en eieren,  koek en gebak (4 november). 715

Aan het einde van het jaar was een groot aantal artikelen alleen nog maar met
'bonnen' te verkrijgen, maar dat was lang nog niet het einde. In de loop van het volgende

jaar (1941) volgden nog: fietsbanden ( 1 maart), zelfs koffiesurrogaat (17 maart), melk (19
716

april), jam (14 juli), taptemelk (6 september) en cacao (30 november).

713 Van  Oorschot,  Eindhoven,   een  samenteving  in  verandering,  982.
714

Vos, H, Economische politiek, in Eerste Nederlandse Systematisch ingerichte encyclopedie, deel
7,488.

715 Dankers & Verheul, Bezet gebied dag in dag uit, diverse pagina's.
716 Idem.

129



In 1942 volgden dan tabak, snoep, serviesgoed en keukengerei, in 1943 groente en
fruit en in 1944 tenslotte nog zout, gist, lucifers en vis, zodat er dan werkelijk niets meer
zonder inlevering van een bon in de winkels te koop was. 717

Deze maatregelen hadden ten doel de beschikbare goederen ten dienste van de
bevolking 'zo eerlijk mogelijk' te verdelen. Een ander uitgangspunt daarbij was dit te
doen geschieden tegen 'een redelijke prijs'.

- Prijsbeheersing

Aangezien in tijden van schaarste de prijzen plegen te stijgen, was het streven van de
secretarissen-generaal erop gericht dit zoveel mogelijk in de hand te houden. Vandaar dat
in november '40 een 'Gemachtigde voor de Prijzen' werd benoemd, die tot taak kreeg
"een met het algemeen belang in overeenstemming zijnde prijsvorming te verzekeren".  De
gemachtigde werd bovendien opgedragen zorg te dragen voor de naleving van de prijs-
voorschriften. 718

Als uitvloeisel van deze opdracht werd begin 1941 het zgn. 'Prijsbeheerschingsbe-
sluit' afgekondigd, dat voorschriften gaf met betrekking tot de opsporing, vervolging en
bestraffing van de overtredingen van prijsvoorschriften. Opmerkelijk in dit besluit was de
invoering  van het 'tuchtrecht', waarbij straffen en maatregelen werden opgelegd  door  de
gemachtigde of de door hem tot nader order daartoe benoemde of aangewezen autoritei-
ten. 719

De op te leggen straffen logen er niet om. De tuchtrechtelijke hoofdstraf was
"geldboete  tot een onbeperkt bedrag", terwijl sluiting  van  de zaak, stillegging  van  het
bedrijf, verbod om gedurende een bepaalde tijd een beroep uit te oefenen en verbeurdver-
klaring   van de gehele goederenvoorraad als bijkomende straf konden worden opgelegd.
De gemachtigde had voorts de mogelijkheid om de verdachte, alvorens een tuchtbeschik-
king te nemen, bepaalde voorwaarden te stellen, waardoor een tuchtprocedure voorkomen
kon worden, doch die wel dezelfde gevolgen had als een onherroepelijk geworden tucht-
beschil ing. 720

Met de opsporing van de bij het Prijsbeheersingsbesluit strafbaar gestelde feit waren
belast de algemene opsporingsambtenaren, de ambtenaren van de rijks- en gemeentepolitie
en de door de gemachtigde daartoe aangewezen ambtenaren. Hieraan werd nog toege-
voegd, dat de politie gehouden was gevolg te geven aan alle instructies welke de
gemachtigde haar terzake van de vervolging en de tuchtstrafrechtvordering zal geven. 721

- Afwijkende rechtsgang

Overigens geschiedde de berechting van alle misdrijven en overtredingen van het Prijsbe-
heersingsbesluit en alle andere 'economische' wetten, zoals Distributiewet, Voedselvoor-
zieningsbesluit, Deviezenbesluit  e.d., met ingang  van  15  mei  1941  door de 'economische
rechter'. Daartoe werden bij iedere arrondissementsrechtbank  een  uit  "een lid bestaande
(enkelvoudige) kamer voor de berechting van strafzaken, rakende het economische leven"

717
Van  Oorschot,  a. w.,  982.

718
Verordening van diverse secretarissen-generaal d.d. 11 november 1940, opgenomen in Verorde-
ningen voor het bezeue Nederlandsche Lebied, deel A (Stuk 39 - 218/19409.

79
Verordening van secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaartd.d. 7 januari 1941 (Prijsbeheerschingsbesluit), opgenomen in Verordeningen voor het Dezette
Nederlandsche gebied, deel A (Stuk 2-  11/1941).

720 Idem.
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ingesteld.722

De bedoeling van het instellen van de economische politierechter was naast een
snelle en deskundige berechting vooral een strenge bestraffing. Met het oog daarop
werden door de secretaris-generaal van justitie zoveel mogelijk NSB-ers als economische
politierechters benoemd.723

Door de invoering van het Economisch Sanctiebesluit in augustus 1941 werden de
straffen gesteld op een aantal economische delicten (Landbouwcrisiswet, Distributiewet,
Voedselvoorzieningsbesluit e.a.) nog eens extra verzwaard. Opmerkelijk was naast de
invoering van een maximumstraf van acht jaar gevangenisstraf de invoering van enkele
minimumstraffen. Zo werd een gevangenisstraf van tenminste zes maanden ingevoerd bij
slachten en bij verhandelen of vervreemden van vlees of vleeswaren, afkomstig van in
strijd met een slachtverbod geslacht vee en van tenminste drie maanden bij verhandelen of
vervreemden van granen en bij verkopen of te koop aanbieden van distributiebeschei-
den.724

- Chaos voorkomen

Het doel van al deze maatregelen was zoals secretaris-generaal Hirschfeld dat noemde
"chaos voorkomen". Hirschfeld  was  dan  ook een fervent tegenstander van alles  wat  de
'economische discipline' in gevaar bracht. De even bekende als omstreden 'anti-sabotage
oproep' van oktober 1941 is daar een sprekend voorbeeld van. Hirschfeld wenste in geen
geval 'Belgische toestanden',  waar  na de zomer  van  1942 de Duitse machthebbers  zich
hadden neergelegd bij het bestaan van een tweede, illegale markt. Zelfs betrekkelijk kort
na de April-mei-staking was Hirschfeld nog onverkort van mening, dat verzet moest wor-
den geboden tegen de chaos die zou ontstaan als de meest primitieve behoeften in gevaar
kwamen. Hij was en bleef van mening dat de Nederlandse overheidsinspanningen erop
gericht moesten zijn de essentiele voorzieningen voor het land en zijn bevolking in stand
te houden. In de visie van Hirschfeld paste hierin niet iedere ongewenste economische
ontwikkeling, zoals het ontstaan van een zwarte handel.725

$ 2.  Rol van de politie

Zowel de Nederlandse autoriteiten als de bevolking waren in de eerste maanden van de
bezetting   in het algemeen onder de indruk  van het optreden  van de Duitsers. Oud-minister
J.B. Kan sprak  in juni '40 zelfs  over een "bij uitnemendheid correcte behandeling". 726

Dit nam niet weg dat vanaf de zomer '40 op grote schaal voorraden, die in Neder-
land waren aangelegd, naar Duitsland verdwenen. Zo was de helft van de eetbare olien en
vetten, ruim de helft van de koffie, bijna een vijfde van de rijst, de hele voorraad
vliegtuigbenzine en meer dan de helft van de gewone benzine "uitgevoerd".727

Een en ander gebeurde in opdracht van Goering die had bepaald, dat het Neder-
landse bedrijfsleven van de aangelegde voorraden slechts zoveel mocht behouden dat "de

722 Besluit secretaris-generaal van het departement van justitie d.d. 7 april 1941, opgenomen in
Verordeningen  voor  her  bezette  Nederlandsche   gebied,  ded   A  (Stuk  15  -  7111941).

723 Gerbenzon & Algra, Voongangh des rechtes, 349.
724 Van Asch van Wijck, De Nederlandse rechtspraak in bezettingstijd, in Onderdrukking en venet,

495.

725 Hirschfeld, Bezetting en collaboratie, 170/171.
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De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede WereWoorlog, deel 4 eerste helft, 122.
727 De Jong, a.w., 338/339.
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ten gevolge van de oorlogsomstandigheden verminderde behoefte voor dezelfde periode en
in dezelfde omvang als in Duitsland werd gedekt".728

- Hoge prioriteit

Gezien de grote waarde, die de secretarissen-generaal hechtten aan een goed functione-
rend distributieapparaat en een strikte prijsbeheersing, was het alleszins begrijpelijk dat
van de politie werd verwacht, dat aan deze aspecten een hoge prioriteit zou worden toege-
kend.

Met het verlagen van de rantsoenen en in een later stadium het ontbreken van de
mogelijkheid om met bonnen bepaalde artikelen te kunnen kopen, ontstond een omvang-
rijk 'zwart circuit', waar -weliswaar tegen hoge prijzen- alles   te  koop was. Gaandeweg
begon dit zodanige vormen aan te nemen, dat de politie dit niet langer in de gewone
routinematige controles onder kon brengen en werd er overgegaan tot de vorming van
speciale afdelingen of bureaus.

Dit was ook wel nodig, aangezien de zwarte handel welig tierde. In 1942 werd
Eindhoven "een centrum van sluikhandel genoemd".729

- Oprichting 'Economische afdelingen'

In Tilburg werd met ingang van 1 maart 1942 een afdeling 'Economische politie' inge-
steld, die bestond   uit een inspecteur, een hoofdagent, vier agenten   en twee controleurs.
De volgende maand werden daar nog een gepensioneerde hoofdagent en drie burgeramb-
tenaren aan toegevoegd. Deze afdeling was belast met de regelmatige controle op de
Distributie- en Prijsvoorschriften. Al spoedig bleek dat deze afdeling nog te klein was en
vandaar dat deze per 1 oktober'42 met nog eens zeven man werd uitgebreid.730

In Helmond  werd met ingang  van  1  augustus  1942 de afdeling Recherche  met twee
agenten uitgebreid, die meer speciaal werden belast met de opsporing van economische
delicten. 731

Bij de Eindhovense politie was al in 1939 na de inwerkingtreding van de Prijsop-
drijving- en Hamsterwet een 'Economische dienst' ingesteld bestaande uit een inspecteur
en drie agenten. Er werd nauw samengewerkt met de Crisis Controle Dienst. Al vrij snel
tijdens de bezetting werd er wegens uitbreiding van de werkzaamheden overgegaan tot

oprichting   van het bureau 'Bijzondere Dienst',   dat was belast  met de controle   op   de
economische delicten. In november 1941 werden in een maand zeventien processen-
verbaal opgemaakt wegens verkoop  van te dure "melk, boter, textiel en steenkolen".  In de
zomer '42 werd een "levendige bonnenhandel ontdekt, welke zijn zetel had in een drietal
caff s". Vooral tijdens de Dinsdagse markt werden nogal eens "razzia's op bonnenhande-
laren gehouden en dikwijls met succes".   In het najaar  '42  was  er met betrekking  tot  de
naleving van de economische wetten sprake van een "allerminst bevredigende situatie" en
vandaar  dat werd overgegaan tot instelling  van een 'Economische afdeling', die aanzien-
lijk werd uitgebreid en toen uit zeventien man bestond.732

Deze aanzienlijke uitbreiding met twaalf opsporingsambtenaren was noodzakelijk,

728
Hirschfeld, a.w., 31.

729 Tops  & Verschueren, Eindhoven,   185.
730 GAT archief gemeentepolitie 1844 - 1967, maandrapport 15 februari - 14 maart 1942, maandrap-

port 15 maart  - 14 april-  1942 en maandrapport 15 september  - 14 oktober 1942, inv.nr.  2.
73' GAHm, archief gemeentepolitie  1892  - 1949, maandrapport  15  juli  - 14 augustus 1942, inv.nr.   1.
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Maua, 25 jaar  lief &  leed bij  de  Eindhovense  Politie, 31.
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omdat de zwarthandel bijna ongehinderd voortgang kon vinden.733 Hierdoor werd het
mogelijk speciale controles op de naleving van de distributie- en prijsbeheersingsvoor-
schriften te houden. Bij deze controles werden veel overtredingen geconstateerd en grote
hoeveelheden artikelen van verschillende aard inbeslaggenomen. 734

Ook in Bergen  op  Zoom en Roosendaal en Nispen werden ' Economische afdelingen'
opgericht, die uit enkele politiefunctionnarissen bestonden. In Roosendaal werden in de
eerste twee maanden van 1943 respectievelijk zevenenzeventig en vierenveertig processen-
verbaal opgemaakt voor overtreding van de Distributiewet en het Prijsbeheersingsbesluit.
Door het vertrek van de marechaussee uit Roosendaal in het kader van de reorganisatie
van de Nederlandse politie per 1 maart '43 werden de activiteiten met betrekking tot de
controle  op de economische delicten "nadelig beinvloed".735

In Breda werd met ingang van 1 oktober 1942 de 'Economische afdeling' uitge-
breid, waardoor het mogelijk werd regelmatig controles uit te voeren op markten en in
winkels.736

- Dienst der Prijsbeheersing

Begin januari '42 ontving de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse
zaken bericht van de gemachtigde voor de prijzen, dat "binnenkort een aantal politieamb-
tenaren bij de afdeling Opsporing van de Dienst der Prijsbeheersching gedetacheerd zullen
worden". 737

Ook in 's-Hertogenbosch werd voor de provincie Noord-Brabant een dergelijke
dienst gevestigd, waarbij een twaalftal politieambtenaren werden gedetacheerd. Opmerke-
lijk was dat de gedetacheerde functionarissen zonder uitzondering 'goed' waren, terwijl
deze dienst geleid werd door een 'politiek foute' chef, die overigens niet slecht stond
aangeschreven. Zo werd door hem nooit aandacht besteed aan ingekomen anonieme klach-
ten, hetgeen voor die tijd uitzonderlijk genoemd mag worden. Als leidraad voor het
optreden van deze dienst gold, dat streng moest worden opgetreden tegen "zwarthandel in
levensmiddelen en de eerste levensbehoeften als schoenen en textiel en voorts tegen frau-
duleus slachten".   Door de ambtenaren  van deze dienst  werd   ook niet opgetreden tegen
burgers  die voor "eigen gebruik  de boer opgingen".  Door hen werden voornamelijk  be-
drijfscontroles uitgevoerd om de "echte zwarte pieten te pakken".738

Ofschoon het hoofd van de landelijke dienst voor de prijsbeheersing een NSB-er
was,  waren zijn medewerkers, volgens  De Jong, overwegend  'goed'. Er ontstonden  pro-
blemen toen enkele inspecteurs van deze dienst weigerden personen, die in overtreding
waren, als 'zwarthandelaren' te betitelen, aangezien zij niet het risico wilden lopen, dat
de overtreders ter bestraffing naar Duitsland overgebracht zouden worden. De eerste
inspecteur, die werd ontslagen, was jhr. mr. J.W.Th. Serraris van de inspectie Den
Bosch.739

733
AGPE, maandrapport 15 october - 14 november 1942, dossier 2440.

™    Archief gemeentepolitie Eindhoven, politioneel maandrapport 15 november - 14 december 1942,dossier 2440.
735 GARN, archief gemeentepolitie, maandrapport 15 maart  - 14 april 1943, dossiernummer  651.
736 GABr, archief gemeentepolitie 1937 - 1974, maandverslag september/october 1942, inv.nr. 19.
737 GARN, archief gemeentebestuur 1936 - 1975, brief secretaris-generaal van het departement vanbinnenlandse zaken  d.d. 28 januari  1942 aan burgemeesters, inv.nr.  2415.
738 Interview te Eindhoven  op 10 april   en  27   mei   1997   met   Th.A.H. van Stratum, gepensioneerd

adjudant van politie te Eindhoven.
739

De  long,   Het  Konkinkrijk  der  Nederianden   in  de  Tweede   Wereldoorlog,  deel  1  eerste  helft,  174.
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- Gewestelijke controle

Na de invoering van de staatspolitie per 1 maart 1943 liet de gewestelijk politiepresident
al snel van zich horen. Door hem werd op zaterdag 17 april '43 een algemene controle
voorgeschreven teneinde een juist inzicht te verkrijgen "nopens aard en omvang van den
zgn.  zwarthandel". Deze controle diende zo intensief te  zijn dat  "geen  man of vrouw  die
een pakje -hoe klein ook- bij zich heeft aan de aandacht ontsnapt".  Ook de bagage van het
reizende publiek, in het bijzonder trein- en busreizigers, moest grondig onderzocht
worden. Voor de stringente doorvoering van deze controle werden de betrokken politie-
functionarissen door de gewestelijk politiepresident persoonlijk aansprakelijk gesteld,
afgezien van de "tegen de eventueel nalatigen zelve te treffen maatregelen".740

In Helmond werd op de betreffende 17e april door het volledige politiekorps een
speciale controle gehouden op smokkel van 8 - 11 uur en van 17 - 20 uur. Hieraan werd
deelgenomen door twee inspecteurs, twee hoofdagenten, twintig agenten, vijf hulpagenten
en vijf rechercheurs. Er werd tegen negen personen proces-verbaal opgemaakt, terwijl

741"299 eieren, 1 kaas, 5 roggebroden en 1 kilo garen" inbeslag werden genomen.
Een op  11 juni  '43  door de gewestelijk politiepresident opgedragen speciale controle

leverde geen resultaat op, daar de tijdstippen voor de gemeente Helmond niet gunstig
742waren.

In Breda kwam men tot een soortgelijke conclusie. Daar werd op dezelfde dag in
samenwerking met een tiental ambtenaren van de CCD een grootscheepse straatcontrole
gehouden van  11  tot  13  uur  en  van  14  tot  16 uur, waarbij slechts zeven personen werden
geverbaliseerd.743

In plaats van de grootscheepse actie zoals voorgeschreven door de gewestelijk
politiepresident werden er in Eindhoven een viertal controles door 8 man gehouden. Bij
een van deze controles werd in een caft een omvangrijke bonnenhandel ontdekt, waarbij
"4.000 bonnen inbeslag werden genomen en negen verdachten werden aangehouden".  Het
bleek voorts dat in de dagbladen per advertentie artikelen tegen te hoge prijs werden
aangeboden, waarop inbeslagname en proces-verbaal volgden.

744

In de periode half juli - half augustus '43 werden in Eindhoven een viertal "syste-
matische controles gehouden op de naleving der Prijsbeheerschings- en Distributie-
voorschriften", telkens door twintig  man. 745

De politie van Vught in de persoon van de "jonge inspecteur Offermans" werd door
majoor  Wolk, de 'Verbindungsoffizier BdO', geprezen  voor het  feit dat zij "racksichtslos
gegen die Preisuberschreitung und gegen den Schwarzhandel vorgehen". 746

Half  september 1943 achtte de directeur-generaal van politie een intensivering   van
de bestrijding van de zwarthandel noodzakelijk. Met het oog daarop werd overgegaan tot
de oprichting van 'Vliegende Afdelingen' in alle vijf politiegewesten. Een dergelijke
afdeling bestond uit vijftig gedetacheerde politiefunctionarissen onder leiding van een
politie-officier. Door de commandant van de betreffende "Vliegende Afdeeling werden zij

740 GAHm, archief ongeordende stukken na 1941, brief gewestelijk politiepresident d.d. 15 april
1943 aan politiegezagsdragers, dossier 2609, doos 248.

741 GAHm, archief gemeentepolitie  1892  - 1949, maandrapport 15 april  -  14  mei 1943, inv.nr.  2.

742 GAHm, t.a.p., maandrapport 15 mei - 14 juni 1943, inv.nr. 2.
743 GABr, archief gemeentepolitie  1937  - 1974, maandrapport mei/juni 1943, inv.nr.   19.
·744

AGPE, maandrapport 15 april - 14 mei 1943, dossier 2440.

745
AGPE, maandrapport 15 juli - 14 augustus 1943, dossier M440.

746 Van den Eijnde, Vught in de T,veede Wereldoorlog, 98.
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tot Optreden (razzia's) via hun Corpschef opgeroepen„.747
Het personeel van de 'vliegende afdelingen' verrichtte zijn dienst in burgerkleding

en deed tussen de razzia-periodes normaal dienst in het eigen korps. Omtrent de naam van
de gemeenten, waar de razzia plaatsvond, werd door de commandant de stipste geheim-
houding in acht genomen, aangezien het verrassende element een voorname factor
was. 748

Door het personeel van de 'vliegende afdelingen' werden de overtredingen gecon-
stateerd, waarna de verdachten en de "van een label voorziene zwarte goederen" werden
overgedragen aan de plaatselijke politie. Door de plaatselijke politie werd vervolgens
proces-verbaal opgemaakt en de goederen inbeslag genomen. Alleen als de verdachte
ontkende, werd de ambtenaar van de 'vliegende afdeling' als getuige gehoord. Door de
plaatselijke politie diende dus de zaak gereed gemaakt te worden voor vervolging. 749

In  Noord-Brabant   was al eerder sprake   van  een zgn. 'Vliegende brigade'.   Deze
hield namelijk op 4 augustus 1943 in opdracht van de gewestelijk politiepresident in 's-
Hertogenbosch een intensieve controle op zwarthandel.    Bij   deze   door    " 35 manschappen
uitgevoerde controle was het aantal aangehouden personen zeer gering", hetgeen  voor   de
Bossche korpschef aanleiding was om te concluderen, dat van sluikhandel en smokkel van
enige betekenis in deze gemeente niet meer gesproken kon worden. 750

$  3.   Dilemma voor politie

Ofschoon eigenlijk niemand bezwaren kon maken tegen een streng optreden van de politie
tegen zwarthandelaren, aangezien zij de door de secretarissen-generaal gewenste distribu-
tie van goederen tegen een redelijke prijs in gevaar brachten, deed zich daarbij door de
inmenging van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid (Rauter) toch een
complicatie voor.

- 'Gemeengevaarlijke delicten'

Op last van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid werd met ingang van 1
november 1941 bij de rijksrecherchecentrale een bijzondere afdeling ingesteld voor de
behandeling van strafbare feiten ten aanzien van distributiebescheiden. Het betrof hier
"alle vormen van valschheid met betrekking tot distributiebescheiden, diefstal en verduis-
tering van zodanige bescheiden, alsmede het verhandelen en helen er van in groote hoe-
veelheden, alle welke feiten als gemeengevaarlijke delicten te beschouwen zijn". 751

De vervolging van deze strafbare feiten behoorde ingevolge artikel 2 sub 4 van de
verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied van juli 1940
tot de competentie van de Duitse rechter. De betreffende strafbare feiten werden gerang-
schikt onder de categorie "misdrijven (Verbrechen), gevaarlijk voor het algemeen belang,
in het bijzonder misdrijven,  die de Poedselvoorziening in gevaar brengen". De berechting
vond plaats door het Duitse Landgerecht te 's-Gravenhage. 752

747
SAsH, archief Algemene dienst, brief directeur-generaal van politie  d.d. 14 september   1943   aan
gewestelijke politiepresidenten, inv.nr. 1179.

748 Idem.
749 Idem.
750 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport juli/augustus 1943, inv.nr.   1371.

751                                                                                                                                                            11GAHm, archief Zuiveringscommissie, circulaire nr. 3 van de rijksrecherchecentrale d.d.november 1941, dossier cvp.
752

Verordening van RKN betreffende de Duitse rechterlijke macht voor strafzaken d.d.  17 juli  1940
(Stuk 12 - 52/1940), opgenomen in Verordeningen voor het bezeue Nederlandsche gebied, deel A.
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- Ter beschikking van 'Sicherheitspolizei'

Naast deze eerste complicatie was er nog een tweede factor van zeker niet minder ernstige
aard. Bij kennisname van vorenbedoelde strafbare feiten diende namelijk onverwijld
schriftelijk bericht gezonden te worden aan de Bijzondere Afdeling van de Rijksrecherche-
centrale. Betrof het een feit van meer dan normale omvang dan diende hiervan zelfs
telefonisch bericht te worden gegeven. De 'Bijzondere Afdeling van de Rijksrecherche-
centrale' was bevoegd de betreffende zaak door eigen rechercheurs te doen behandelen of
het onderzoek aan een bepaalde recherchedienst op te dragen. En of dit alles nog niet erg
genoeg was moesten de daarvoor in aanmerking komende verdachten ter beschikking wor-
den  gesteld  van  de  chef der 'Sicherheitspolizei, Gruppe  5' te 's-Gravenhage. 753

Indien in de betreffende zaak het onderzoek plaatsvond door de rechercheurs van de
'Bijzondere Afdeling van de Rijksrecherche' of dit aan rechercheurs van een ander
Nederlands politiekorps werd opgedragen, golden voor hen de voorschriften van het
"Duitsche strafproces- en politierecht".  Dit  gaf hen veel grotere bevoegdheden, zoals  het
"in politiebewaking houden van de verdachte gedurende ten hoogste drie weken" en het
"doorzoeken van woningen en aanhorigheden om bewijsmateriaal of aan te houden perso-
nen op te sporen".754

Zoals uit een brief van de wnd. commissaris van politie te Helmond blijkt, moest in
1943 ook van clandestiene slachtingen melding worden gemaakt aan de Rijksrecherche-
centrale. Voorts blijkt hieruit dat de "rechercheurs van de Bijzondere Afdeling werkzaam
zijn  voor en verbonden  aan de Sonderabteilung der Sicherheitspolizei". De onderzoeken
werden evenwel als regel opgedragen aan de plaatselijke politie, hetgeen althans tot op
heden in Helmond steeds het geval was geweest.

755

Ondanks het feit dat de zwarthandelaren niet konden rekenen op de sympathie van
de   burgers   en al evenmin   van de politie, maakte deze afwijkende procedure het politie-
optreden er niet eenvoudiger op. Het betekende immmers het overdragen van verdachten
aan de 'Sicherheitspolizei', waarvan de gevolgen veelal zeer ernstig waren.

In het maandverslag van de politie Eindhoven over de periode half augustus - half
september '42 werd vermeld, dat van twaalf "ernstige misdrijven" kennis werd gegeven
aan de Rijksrecherchecentrale te 's-Gravenhage, waarna twee van de verdachten naar deze
instantie moesten worden overgebracht.756

In de maandverslagen van de politie te Helmond werd in de eerste maanden van
1943 melding gemaakt van het feit, dat respectievelijk drie en twee personen ter beschik-
king werden gesteld van de Bijzondere Afdeling van de Rijksrecherchecentrale.

757

Door de politie in 's-Hertogenbosch werden in juni 1943 twee mannen, die waren
aangehouden voor het frauduleus slachten van lammeren, op transport gesteld naar de
Rijksrecherchecentrale te 's-Gravenhage. 758

In de periode van half juli tot half augustus 1944 werden er door de Bossche politie
zelfs tien personen, die aangehouden waren door de afdeling economische wetten, ter

753                                                                                                                                                           11GAHm, archief Zuiveringscommissie, circulaire nr. 3 van de rijksrecherchecentrale d.d.
november 1941, dossier cvp.

754 Idem.
755 GAHm, archief ongeordende stukken na 1941 brief wnd. commissaris van politie d.d. 16 april

1943 aan burgemeester, inv.nr. 248 dossier 26d9.
756 AGPE, maandverslag 15 augustus - 14 september 1942, dossier 2440.

757
GAHm,  archief-gemeentepolitie  1892  - 1949, maandverslag 15 december  '42  - 14 januari  1943  en
maandverslag 13 januari - 14 februari 1943, inv.nr. 2.

758 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport  van  16 juni  1943  nr. 167, inv.nr.   15.
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759beschikking gesteld van 'Gruppe V der Sicherheitspolizei' te 's-Gravenhage.
In Breda, waar in mei 1944 meerdere diefstallen van vee uit de weide en frauduleu-

ze slachtingen voorkwamen, werd tijdens de nachtelijke uren extra gesurveilleerd om
hieraan een einde te maken. In de nacht van 25 op 26 mei '44 kon de dader van zowel de
diefstallen   als de frauduleuze slachtingen worden gearresteerd.    Ook   in dit geval    zal   de
Bredase politie de verdachte ongetwijfeld ter beschikking hebben moeten stellen van de
'Sicherheitspolizei' te 's-Gravenhage.760

$  4.     Omvangrijke   'gvarte  handel'

Van de ongeveer honderdduizend Nederlanders, die in aanraking gekomen zijn met de
Duitse rechtspraak, ging dit in viervijfde van de gevallen om "zaken op economisch
terrein".   Veel   van die zaken hebben  niet tot vervolging geleid.   Het  merendeel   van  de
zaken die wel werden vervolgd betrof "zwarte handel en clandestien slachten".761

- Veel (anonieme) klachten

Uit een zo'n groot aanbod van zaken blijkt overduidelijk hoe groot de omvang van deze
zwarthandel is geweest. Uit de politierapporten blijkt verder, dat door de politie een groot
aantal vaak anonieme klachten werden ontvangen over economische delicten. In het
maandverslag van de staatspolitie Tilburg over de periode half april - half mei '43 werd
melding gemaakt van het verrichten van negenenveertig huiszoekingen naar aanleiding van
ingekomen "klachten en anonieme schrijvens betreffende zwarte handel en smokkelerij".
Ofschoon er op enige plaatsen goederen werden aangetroffen, "leverde het merendeel der
huiszoekingen geen resultaat op".762

In Eindhoven was er sprake van talrijke klachten van het publiek bij de 'Economi-
sche   Dienst', die "omvangrijk werk bezorgden". Opvallend was voorts  dat er melding
werd gemaakt van opgemaakte processen-verbaal tegen "vele personen, meest afkomstig
uit andere steden, in verband met het bij zich hebben van groote kwantums bonnen van
allerlei soort".   Van het ingrijpen  door de Economische Dienst   werd   in alle gevallen
melding gemaakt in de plaatselijke pers. 763

- Belgische shag

In de 'zwarte handel' heeft de handel in Belgische shag een bijzondere plaats ingenomen.
Al vrij snel na de invoering van de tabaksdistributie ontstond er een levendige handel in
Belgische shag, waarbij in de activiteiten van de politie op dit punt in de diverse Brabant-
se gemeenten grote verschillen te constateren zijn.

In   Eindhoven werd medio    1942   voor het eerst melding gemaakt   van de arrestatie
van enige tabaksmokkelaars en de inbeslagname van een hoeveelheid tabak. In het maand-
verslag van 15 november - 14 december 1942 werd de inbeslagname van vijf kilogram
Belgische shag vermeld. Medio 1943 vertoonde de handel in Belgische shag weer enige
opleving, hetgeen de volgende maand werd bevestigd door de inbeslagname van vijfen-

759 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport juli/augustus 1944, inv.nr. 1371.
760 GABr, archief gemeentepolitie, maandrapport mei/juni 1944, inv.nr. 19.
761 De Jong, a.w., deel 8 eerste helft, 309.
762 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, maandrapport 15 april  -   14  mei 1943, inv.nr.  3.
763

AGPE, maandverslag 15 juni - 14 juli 1943, inv.nr. 2440.
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twintig kilogram Belgische shag.
764

Indien ambtenaren van de Centrale Controle Dienst naar het politiebureau kwamen
met door hen inbeslaggenomen Belgische shag achter op hun rijwielen en zich bij de
wachtcommandant vervoegden om de verdachten voor te geleiden, gebeurde het weleens
dat toevallige voorbijgangers vlug een handvol tabak uit de fietstassen namen en daarvoor
in de plaats een hoeveelheid water in de overblijvende tabak goten, zodat ze toch aan hun
gewicht kwamen. 765

Dat niet alleen zwart werd gehandeld in tabak maar ook de zaak werd opgelicht
moge blijken uit het feit dat in Eindhoven shagtabak die te koop was aangeboden voor
f  50,-_ per pakje bleek te bestaan uit "zeegras, veren en kapok".766

In Tilburg was er sprake van geheel andere hoeveelheden inbeslaggenomen Belgi-
sche tabak. Zo was begin 1943 bij vijftien personen een hoeveelheid van vierhondertach-
tig kilo shagtabak inbeslaggenomen. Ten overvloede werd er nog bij vermeld, dat de
smokkelhandel in Belgische shag en sigarettenpapier met de dag toenam. 767

Bovendien werd melding gemaakt van het aantreffen van een in Baarle Nassau
gedetacheerde marechaussee op het station te Tilburg door ambtenaren van de invoerrech-
ten en accijnzen,    die    "23.25 kg shagtabak   en 300 boekjes sigarettenpapier vervoer-
de". 768

Ook door politieambtenaren in Bergen op Zoom is Belgische shag gesmokkeld,
waarop de commissaris van politie aldaar door de marechaussee uit Hoogerheide attent
was gemaakt. De commissaris meende dat het niet op zijn weg lag daar iets aan te doen,
doch dat "het de taak van de Crisis Controle Dienst was om frauderende politieagenten te
betrappen, hetgeen  dan  ook is geschied".   De drie gearresteerde politiefunctionarissen  zijn
overgebracht naar concentratiekampen in Duitsland vanwaar zij niet zijn terugge-
keerd.769

In Roosendaal en Nispen werd eveneens melding gemaakt van het welig tieren van
de smokkelhandel in Belgische tabak en sigarettenpapier. Bij huiszoeking werd zes
kilogram Belgische shag inbeslag genomen. Het bleek dat men uit het westen van het land
naar  Roosendaal   kwam om Belgische   shag te kopen tegen een prijs   van  f  75,--  per   kg.
Het betrof "twee personen uit Zaandam" en "een persoon uit Monster, die vier kilogram
Belgische shag wilden kopen".770

Ook in Den Bosch werden diverse malen grotere partijen Belgische shag inbeslag
genomen. Zo werd begin januari 1943 door de Centrale Controle Dienst (CCD) een
Bosschenaar aangehouden, die vijftien kilogram Belgische shag vervoerde. 771

Twee maanden later werden er in Den Bosch door de plaatselijke politie vijf
mannen aangehouden voor het handelen in tweeentwintig kilo Belgische shagtabak,
waarbij zich ook bevond de Bosschenaar, die in het begin van het jaar door de CCD was
betrapt. Opmerkelijk is overigens dat alle mannen na "verhoor werden heengezonden" en

764
AGPE,  maandverslagen  van  15 juni  -   15  juli  1942, 15 november -14 december  1942  en   15  juni  -14 juli 1943, dossier 2440.

765 Marla, 25 jaar lief en ked bij de Eindhovense politie, 31.
766

AGPE,  maandverslag 15 maart  - 14 april 1943, dossier  2440.

767 GAT, archief gemeentepolitie   1844  - 1967, maandverslag 15 januari  - 14 februari 1943, inv.nr.
3.

168 Idem.
769 GABoZ, kabinetsarchief, dossier  cvp en dossier politiepersoneel.
m GARN, archief gemeentepolitie, maandrapport 15 februari  - 14 maart 1943, dossiernummer  651.
771 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 8 januari 1943 nr. 8, inv.nr.  15.

138



niet als 'a-sociale elementen' werden behandeld.772

$  5.    Randverschijnselen

In het algemeen trad de politie zeer coulant op tegen burgers die voor 'eigen gebruik'
geringe hoeveelheden levensmiddelen vervoerden, die zij 'bij de boer' of elders bemach-
tigd hadden.

- Politieke politie

Ook bij het ontdekken van economische delicten van enigszins grotere omvang, wilde het
personeel van de 'Economische dienst' in Eindhoven nog wet eens doen "of zijn neus
bloedde",  maar  dat werd steeds moeilijker, omdat de 'Politieke politie'  er  zich  mee  ging
bemoeien. 773

Zo werden er door de afdeling 'Politieke politie' niet alleen onderzoeken ingesteld
in  Eindhoven  maar  ook  in de regio, waarbij, zoals  uit het eerste en enige bewaard geble-
ven  maandverslag  van deze afdeling blijkt,  dat  er  " in zeven gevallen economische misdrij-
ven werden geconstateerd, waarbij de frauduleuse goederen inbeslag werden genomen en
de  zaken ter verdere afhandelingen  aan de plaatselijke politie werden overgegeven".   In
twee andere gevallen te Heeze (grote voorraad vlees) en Hapert (anderhalve vrachtauto
levensmiddelen) werden de daders ter beschikking gesteld  van de 'Sicherheitspolizei'. 774

In dit verband mag ook het optreden van de Nederlandse Landwacht niet onvermeld
blijven. Ofschoon daartoe niet bevoegd werd door de leden van deze formatie "bij
controles levensmiddelen inbeslag genomen, die zij vervolgens zelf gebruikten of 'zwart'
verkochten"  775

- Smokkel

Aangezien er in Belgie al vanaf 1942 sprake was van een min of meer 'officiele' tweede
illegale markt, ontstond er een levendige smokkel van levensmiddelen van Nederland naar
Belgie.

Volgens Spapens en Van Oirschot groeide de smokkel van en naar Belgi8 naar een
nieuw hoogtepunt in de smokkelgeschiedenis van deze eeuw. De smokkel nam vanaf mei
1940 mlke grote vormen aan dat gesproken zou kunnen worden van een volksbeweging.
Een van de belangrijkste factoren van de enorm toegenomen smokkelhandel was de
schaarste van goederen in zowel Belgie als Nederland.776

Zo meldde de Roosendaalse commissaris van politie Baselier dat "vanwege de
toenemende smokkelarij van melk naar Belgie op 8 juni 1942 door de Gewestelijk Inspec-
teur Van den Landstand in samenwerking met de gemeentepolitie" een onderzoek werd
ingesteld bij enige in deze gemeente nabij de grens wonende boeren. Uit dit onderzoek
bleek dat een belangrijke hoeveelheid melk aan de distributie onttrokken werd en voor een
groot  deel naar Belgie werd uitgevoerd. Naar aanleiding  van dit onderzoek  vond  er  op   11
juni '43 een gesprek plaats met de chefs van de Invoerrechten en Accijnzen, de Centrale
Crisis Controle Dienst en de marechaussee, waarbij besloten werd tot een verscherpt

772 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 15 op 16 maart 1943 nr. 74, inv.nr. 15.

773    Marla, a. w.,32
774 AGPE, maandverslag van de afdeling politie periode 15 mei - 14 juni 1943, dossier 2439.
775 De Jong, a.w., deel 7 tweede helft,  1208.
776

Spapens en Van Oirschot, Smokketen in Brabant,  82/83.
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toezicht ter bestrijding van het onttrekken van melk aan de distributie. Uit ingekomen
meldingen is gebleken dat de genomen maatregelen hadden geleid tot een sterk verhoogde
aflevering van melk aan de daartoe door de overheid aangewezen inrichtingen. 777

In Nispen was begin 1943 een detachement bestaande uit een wachtmeester van de
gemeentepolitie en vier marechaussees gestationeerd speciaal belast met "smokkelaru en
grensbewaking". Door hen werden geen aangiften opgenomen en onderzoeken gedaan,

778aangezien zij dan te veel aan het 'veldwerk' onttrokken zouden worden.
Sinds maart 1943 deden aan de grens in Nispen een aantal Nederlandse politieman-

nen dienst tezamen   met de Duitse weermacht in Belgit, waardoor het illegaal   uit   en   in
reizen opvallend was gedaald. Het smokkelen van tabak van Belgid naar Nederland hield
evenwel nog steeds aan, terwijl het smokkelen van levensmiddelen naar Belgie    " iets
minder schijnt te zijn". 779

In de zomer '43 deden naast het inmiddels uit een opperwachtmeester en vijf
wachtmeesters bestaande detachement aan de grens te Nispen ook een twintigtal Duitse
tolbeambten dienst 'als douaniers'.780

Ook in de regio Eindhoven werd er op vrij grote schaal gesmokkeld. Volgens de in
Waalre gestationeerde veldwachter Pril was hij er niet op uit om de smokkelaars aan te
houden. Hij had wel smokkelwaar inbeslag genomen maar altijd afkomstig van onbekende
daders. In zijn proces-verbaal vermeldde hij dan dat de smokkelaars bij zijn nadering op
de vlucht waren gegaan onder achterlating van de smokkelwaar. 781

-  Razzia's

Met enige regelmaat werden smokkelaars en zwarthandelaren aangehouden, zonder dat zij
betrapt werden op een strafbaar feit. In Tilburg werd op 9 februari 1943 een razzia op
zwarthandelaren en smokkelaars gehouden "als gevolg van den moord op generaal Seyf-
fardt". Er werden toen ongeveer veertig personen, "bekend staande als leeglopers,
bijeengebracht en per 'Ueberfallwagen' naar het daarvoor bestemde kamp te Vught
getransporteerd".   Op 12 februari  werd  "van de overigen nogmaals een transport  van   16
man gevormd". Bij later ingestelde onderzoeken was vrijwel geen zwarthandelaar  meer  te
vinden. Velen bleken zich "buiten de stad begeven te hebben". 782

In de zomer van 1943 werden er in Eindhoven op last van Rauter in het kader van
de   toepassing   van de maatregelen der "Verbeugungs Polizei", zoals die sinds   1937   in
Duitsland worden toegepast, een drietal van dergelijke nachtelijke razzia's gehouden,
waarbij vijfenvijftig personen, waarvan het grootste deel met een lange straflijst, werden
aangehouden en op transport gesteld naar het kamp Ommen:83

Door de gewestelijk politiepresident werden dergelijke acties ook elders in het
gewest voorgeschreven. Daarbij werd er door hem op gewezen dat "een groot deel der a-
socialen lijdt of beweert te lijden aan diverse oncontroleerbare kwalen (de zgn. pijn in den
rug  patienten)".  Dit was evenwel geen bezwaar voor uitzending, aangezien  ook  voor  hen

777   AGPE, rlitioneel
maandrapport van de gemeentepolitie Roosendaal en Nispen over het tijdvak

15 mei t m 14 juni 1942, dossier 2439.
778 GARN, archief gemeentepolitie, maandverslag 15 februari  - 14 maart 1943, dossier  651.
779 GARN, maandverslag 15 april - 14 mei 1943, dossier 651.
780

GARN,  maandverslag  15  juni  -   14 juli 1943, dossier  651.

781 Interview te Veldhoven op 13 februari 1996 met G.L.A. Pril, oud-veldwachter te Waaire.
782 GAT, archief gemeentepolitie, maandverslag gemeentepolitie Tilburg 15 januari - 14 februari

1943, dossier 561.
783 AGPE, maandverslag politie Eindhoven  15 juni  -  14 juli 1943, dossier  2440.
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geschikte werkobjecten aanwezig waren. 784

In Helmond werden bij acties in de nacht van 28 op 29 juli en de nacht van 12 op
13 augustus '43 door de politieke politie Eindhoven samen met de politieke politie
Helmond respectievelijk twee8ndertig en dertien "a-sociale personen" gearresteerd en
overgebracht naar het werkkamp in Ommen. Dit soort acties zorgde voor de nodige
onrust onder de bevolking, ondanks het feit, dat er in het algemeen weinig waardering
bestond voor de figuren, die grof geld verdienden in de zwarte handel. Die onrust werd
nog vergroot door het feit dat dergelijke acties werden uitgevoerd door als 'zwaar fout'
bekend staande politiefunctionarissen, waarvan men niet wist wanneer zij weer zouden
toeslaan. 785

Door de Nederlandse politiefunctionarissen werd in het algemeen met de nodige omzich-
tigheid opgetreden tegen economische delicten, vooral als er geen sprake was van
woekerprijzen. Bovendien was de zwarte handel dermate ingeburgerd, dat vrijwel ieder-
een, die het zich kon veroorloven, daaraan ook deelnam, de politiemensen niet uitgezon-
derd.

Bij het politieoptreden heeft voorts een belangrijke rol gespeeld dat de doorsnee
politieman afkerig was van het overdragen van overtreders aan de 'Sicherheitspolizei' in
Den Haag, aangezien dit vrijwel steeds leidde tot tewerkstelling in Duitsland of overbren-
ging naar een Nederlands werkkamp of Duits concentratiekamp.

784 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, brief gewestelijk politiepresident d.d. 13 juli
1943 aan politiegezagsdragers, inv.nr. 849b.

785 GAHm, archief gemeentepolitie 1892 - 1949, maandverslag politie Helmond 15 juli - 14 augustus
1943, inv.nr. 2.
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Hoofdstuk X Optreden in het kader van maatregelen tegen joden

Ofschoon de Duitsers aan het begin van de bezetting verklaard hadden dat er in Neder-
land geen sprake was een jodenvraagstuk, bleek al vrij snel dat de door hen tegen de
joden genomen maatregelen haaks stonden op deze geruststellende mededelingen. Na het
ontslag van joodse ambtenaren en de verplichte tewerkstelling van werkeloze joden in
Duitsland, volgden een aantal maatregelen, waardoor de joden in een volslagen isolement
terecht kwamen.    De in februari 1941 opgerichte Joodse raad heeft evenals vele anderen
gepoogd te redden wat er te redden viel, maar is daar nauwelijks in geslaagd. In Noord-
Brabant was er in de tweede helft van 1942 voor het eerst sprake van afvoer van joden
naar Westerbork en vervolgens naar concentratiekampen in Duitsland. Begin 1943 werd
het concentratiekamp te Vught geopend, waarheen in het vervolg de joden werden afge-
voerd. In september 1943 werden de laatst overgebleven joden -zieken en leden van de
Joodse raad- aangehouden en op transport gesteld. Hierna volgde tot aan de bevrijding de
jacht op de ondergedoken joden, waarbij vooral de medewerkers van de 'Preventieve
politie' een kwalijke rol hebben gespeeld.

In het begin van de bezetting kwamen er allerlei geruststellende berichten met betrekking
tot het lot van de joden in ons land. Zo verklaarde een Duitse officier tegen de Haagse
burgemeester mr. De Monchy, dat er voor de Duitsers geen jodenvraagstuk in Nederland
bestond; Nederlandse joden waren gelijkgerechtigde Nederlanders. 786

De Amsterdamse burgemeester dr.W. de Vlugt had van de Duitse militaire bevel-
hebber de verzekering gekregen, dat men de joden in Nederland ongemoeid zou la-
ten. 787

Ook K.J. Frederiks, de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse
zaken, had van de zijde van het burgerlijke Duitse bestuur (dr. Wimmer) de verheugende
mededeling ontvangen, dat er geen joods vraagstuk voor de bezetter in dit land be-
stond.788

Aangezien de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied in zijn intrede-
rede van 29 mei 1940 met geen woord had gesproken over de joden, werd ook dat als
geruststellend ervaren. Hij wilde Nederland geen vreemde ideologie opdringen, al sprak
hij wel van het Nederlandse volk dat in nauwe bloedverwantschap tot het Duitse volk
stond. 789

Dat laatste nu was een typische formulering gebaseerd op de in Duitsland geldende
rassenleer en zou -zoals later zou blijken- verstrekkende gevolgen hebben voor de in ons
land verblijvende joden.

$  1.   Eerste maatregelen tegen joodse ambtenaren

Toch kwamen de eerste maatregelen tegen de joden niet van de kant van de Rijkscommis-
saris  maar  van de 'Befehtshaber der Ordnungspolizei', de generaalmajoor Schumann  en
wel naar aanleiding van de politieke demonstraties op Anjerdag (29 juni 1940).

Daaraan zouden leden van de luchtbescherming actief hebben deelgenomen en er op
aangedrongen hebben "die weisse Blume anzulegen". In verband daarmede moesten  uit  de

786 Presser, Ondergang, 16.
1 1 Idem.
788

Frederiks,  Op  de  bres,  73.
789

De  long,  Het  Koninkrijk  der  Nederianden  in  de  Tweede  Wereldoorlog,  deel  4  tweede hdit,  694.
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burgerlijke luchtbescherming meteen verdwijnen:
a. alle joden;
b. alle onderdanen van staten met Duitsland in oorlog;
c. alle anti-Duits gezinde ('Deutschfeindliche') Nederlanders.790
Deze maatregel moest uiterlijk 15 juli 1940 zijn beslag hebben gekregen, hetgeen ondanks
de door de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken gevraagde op-
heldering  ook het geval  was.   Zo  liet de burgemeester van Eindhoven  op   11  juli   1940  de
wnd. inspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen weten de
ontvangen 'aanwijzingen' onmiddellijk te hebben opgevolgd.791

Enkele maanden later werd onder het mom van gerezen moeilijkheden door dezelfde
Schumann bepaald, dat joden ook geen lid meer mochten worden van de Nederlandse

Vereniging voor Luchtbescherming en evenmin nog als instructeur of in leidende functies
werkzaam mochten zijn. Overigens liet het begin van zijn brief, dat thans de officiele
luchtbeschermingsinstanties van joden gezuiverd zijnde aan duidelijkheid niets te wensen
over.

792

Intussen kwamen er ook van de bureaus van de Rijkscommissaris signalen binnen,
dat er maatregelen tegen joden werden voorbereid of genomen. Zo ontvingen de secreta-

rissen-generaal eind augustus '40 van de 'Generalkommissar fur Verwaltung und Justiz'
dr. F. Wimmer de instructie voortaan geen joden in overheidsdienst aan te stellen of
joden, die al in dienst waren te bevorderen. 793

Kort daarna werd van Duitse zijde aan de secretarissen-generaal gevraagd een
opgave te doen van alle ambtenaren, die geheel of gedeeltelijk joden waren. Aangezien

deze gegevens niet bekend waren, werd -na lang beraad- 30 september '40 besloten over
te  gaan tot rondzending  van de 'vraagformulieren', beter bekend  als de 'Aritrverklaring',
waarin men van zicllzelf en eventueel van zijn echtgenote moest opgeven of men al of
niet jood was. 794

Op 4 november '40 deelde 'Generalkommissar' Wimmer aan secretaris-generaal
Frederiks schriftelijk mede, dat de joden (half- en kwart-joden uitgezonderd) hun
overheidsfuncties moesten neerleggen.

795

De secretarissen-generaal gingen   er,   na rijp beraad, vanuit   dat   aan het ontslag   der
joden niets meer te verhelpen viel. Overigens werd er niet gesproken van ontslag maar
van worden ontheven  van de waarneming  van hun functie. 796

Het kwam echter voor, zoals de commissaris-generaal voor bestuur en justitie
herhaalde malen ter ore was gekomen, dat joden die van de waarneming van hun functie
ontheven waren, weer werden tewerkgesteld. Dit nu was naar het oordeel van die
commissaris-generaal ontoelaatbaar, terwijl ook het indirect uitoefenen van hun vroegere
werkzaamheden verboden  was. 797

Aan de bepaling van een principieel standpunt ten aanzien van het al of niet

790
SRE, secretariearchief gemeente Eindhoven 1934-1969, brief 'Befehlshaber der Ordnungspolizei'
d.d. 1 juli 1940 aan rijksinspecteur van de luchtbescherming, inv.nr. 2709.

791 SRE, secretariearchief gemeente Eindhoven, verklaring d.d. 11 iuli 1940 door burgemeester
verzonden aan rijksinspectie luchtbescherming in Den Haag, inv.nr. 2709.

792 RANB, archief commissaris der koningin 1920-1969, brief 'BdO' d.d. 19 oktober 1940 aan
rijksinspecteur van de luchtbescherming, mv.nr.425.

793 De  long,  Het  Koninkrijkder  Nederlanden  in  de  Tweede   Wereldoorlog,  deel  4  tweede helft,  103.

794       De Jong, a.w., 705.

795     De Jong, a.w., 725.

796     De Jong, a. w., 726.
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medewerken aan deze ontslagen, zijn de secretarissen-generaal niet toegekomen. De
overweging, dat bij een weigering van alle medewerking de joden zonder enige bescher-
ming aan de beulen waren overgeleverd, heeft hierbij een doorslaggevende rol ge-
speeld. 98

$ 2.   Maatregelen tegen joods politiepersoneel

Met de door het departement van binnenlandse zaken getroffen regeling voor de invulling
van de zgn. 'Arierverklaring' door het politiepersoneel kon de 'HOhere SS- und Poli-
zeifuhrer' Rauter zich niet verenigen. Vandaar dat voor het actieve politiepersoneel alsnog
een andere procedure moest worden opgestart. 799

Bij de invulling van de uitgebreidere vragenlijsten, bestemd voor politiepersoneel
met joodse voorouders, werd onderscheid gemaakt voor personeel beneden de rang van
adjunct-inspecteur en vanaf adjunct-inspecteur en hoger. De invulling van de lijsten,
waarin ook werd geinformeerd naar het inkomen uit privdvermogen, moest zo volledig
mogelijk geschieden b.v. door navraag te doen bij familie, wat betreft de een, twee Of
meer grootouders van joodse bloede. Voor het hoger politiepersoneel was navraag bij de
burgerlijke stand of bevolkingsboekhouding verplicht en dienden uittreksels uit of
afschriften van akten te worden bijgevoegd. De stukken dienden in tweevoud te worden
opgemaakt en een exemplaar moest voor 15 februari 1941 worden ingezonden aan het
departement, terwijl het andere exemplaar bewaard moest worden door de burgemeester
c.q. de commissaris der provincie voor wat de gemeenteveldwachters betreft.

Ook bij de aanstelling van nieuw politiepersoneel dienden dergelijke formulieren te
worden ingevuld, die eveneens moesten worden ingezonden aan het departement. Tot
benoeming kon eerst worden overgegaan, nadat was medegedeeld, dat hiertegen uit een
oogpunt van afstamming geen bezwaar bestond. Ingeval van bevordering moest een soort-
gelijke procedure worden gevolgd en diende de goedkeuring van het departement
eveneens te worden afgewacht.

Voorts moest het personeel er op worden gewezen, dat in de toekomst degenen die
een huwelijk aangingen met iemand "van geheel of gedeeltelijk joodschen bloede", ontsla-
gen zouden worden of voor ontslag zouden worden voorgedragen met ingang van de
datum, waarop een dergelijk huwelijk was gesloten.800

Een soortgelijke regeling was op verzoek van de secretaris-generaal van het depar-
tement van justitie getroffen   door de procureurs-generaal, fgd. directeuren van politie
voor de rijkspolitie, de hoofdcommissarissen en commissarissen van politie en de
rijksrecherche. 801

Beide in te vullen verklaringen eindigden overigens met de zinsnede, dat "het mij
bekend is, dat ik mij blootstel aan onmiddellijk ontslag, indien mocht blijken dat ik bij het
verstrekken van de hierboven gevraagde mededelingen een opzettelijke onjuistheid heb
begaan".

$ 3.  Begin van de jodenvervolging

Konden de eerste maatregelen tegen de joden nog in verband worden gebracht met het

798
Frederiks, a. w.,  73.

799 GABoZ, archief gemeentebesruur, brief secretaris-generaal van het departement van binnenlandse
zaken d.d. 10 januari 1941 aan burgemeesters, inv.nr. 023 A - 1941.
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functioneren van het overheidsapparaat, al spoedig zou duidelijk worden, dat de bezetter -
ondanks de verzekering, dat hier te lande "fur die deutschen Behurden das judische
Problem nicht existiere"- over zou gaan tot het nemen van een aantal anti-joodse
maatregelen. 802

Eind januari 1941 werd bekend gemaakt, dat "degene, die geheel of gedeeltelijk van
joodschen bloede  zijn  zich  voor 23 februari  1941 "  bij de burgemeester door middel  van
invulling van een formulier moesten melden. Dat het niet voldoen aan deze meldingsplicht
als zeer ernstig werd aangemerkt, moge blijken uit de daarop gestelde gevangenisstraf van
vijf jaar, terwijl bovendien verbeurdverklaring  van het vermogen mogelijk was. 803

Als geheel of gedeeltelijk van joodse bloede werd beschouwd, degene die "van
tenminste 66n naar ras voljoodschen grootouder stamt". Een grootouder werd zonder meer
als voljoods aangemerkt, wanneer deze tot de "joodsch-kerkelijke gemeenschap behoord
heeft of behoort".804

- Instelling Joodse raad

In februari '41 was er in de Amsterdamse jodenbuurt vrijwel dagelijks sprake van
confrontaties tussen de bewoners gesteund door sympathisanten en WA-mannen.   Op   11
februari '41 toen er zich weer enkele vechtpartijen voordeden aan de grens van de 'joden-
hoek',  was een dodelijke aanrijding veroorzaakt  door een nationaal-socialistische bestuur-
der van een personenauto, die al bij diverse antisemitische acties betrokken was geweest,
aanleiding voor ernstige ongeregeldheden. Bij een vechtpartij op het Waterlooplein raakte
de WA-man Ton Koot geisoleerd van de rest van de groep en werd overvallen door tien-
tallen 'verdedigers  van de Jodenhoek'. Koot raakte hierbij zodanig gewond  dat  hij  drie
dagen later in het ziekenhuis is overleden. 805

Deze ongeregeldheden waren voor de 'Beauftragte' voor de stad Amsterdam aanlei-
ding om de instelling van een 'Judenrat' te eisen, opdat er voor alle Amsterdamse joden
een verantwoordelijke vertegenwoordiging zou zijn. De gewenste raad -door henzelf
commissie genoemd- was spoedig samengesteld en bestond uit achttien personen, waarvan
A. Asscher en prof.dr. D. Cohen het regelmatige contact met de 'Beauftragte' zouden
onderhouden. 806

Niet alleen vanwege de oproep "tot -alsnog straffeloos- inlevering van alle schiet-,
slag-, stoot- en andere wapenen" ondervonden Asscher en Cohen veel kritiek. Die kritiek
maar ook van de illegale pers en dat zou in de komende tijd ook zo blijven. 807

- 'Verboden voor joden'

Eind mei '41 volgde voor joden het verbod van de commissaris-generaal voor de
openbare veiligheid (Rauter) om:
-  in zee-, strand- en zwembaden alsmede in overdekte zwembaden publiekelijk te baden;
- publieke plantsoenen en openbare gelegenheden te betreden en het huren van kamers in

publieke logeergelegenheden in zee- en strandbadplaatsen en andere dergelijke plaatsen

802
Presser, Ondergang, 19.

803 SRE archief gemeente Waalre, bekendmaking burgemeester    d.d. 31 januari 1941, inv.nr.
07.333.3.0033.

804  verordening van RKN betreffende aanmeldingsplicht d.d. 10 ianuari 1941, opgenomen in
Verordeningen  voor  het  bezette  Nederlandsche   gebted  (Stuk 2  -  611941)  deel   A.

805      Seijes, De februaristaking, 84/86.
806    Seijes, a.w., 91/92.
807    Seijes, a.w., 94.
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en

-  als toeschouwer paardenrennen te bezoeken. 808

De uitvoering van dit besluit dat bepaald niet uitblonk door duidelijkheid, werd opgedra-
gen   aan de procureurs-generaal fgd. gewestelijk directeuren van politie. De procureur-
generaal te 's-Hertogenbosch deelde mede, dat het de bedoeling was om een ruime inter-
pretatie te geven aan de aanwijzing van gemeenten met een beperkte bewegingsvrijheid
voor joden. Vandaar dat hij als zodanig in Noord-Brabant aanwees: Bergen op Zoom,
Woensdrecht, Eindhoven, Ginneken, 's-Hertogenbosch, Oisterwijk, Tilburg, Vught en
Princenhage. De burgemeesters kregen opdracht  zorg te dragen   voor het aanbrengen   van
borden: "Voor joden verboden".   Door de politie moest  er op worden toegezien,  dat  aan
de bekendmaking behoorlijk de hand werd gehouden en dat joden, die zich in de voor hen
verboden plaatsen ophielden,  door hen zouden worden verwijderd. 809

De commissaris in de provincie was het met die ruime interpretatie volstrekt oneens
en meende dat alleen Oisterwijk en Ginneken als "Strand-, Bade- und Kurorte" aangewe-
zen zouden kunnen worden. 810

Nadat aanvankelijk in Noord-Brabant alleen Oisterwijk was aangewezen zijn daar
later door de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken nog
Ginneken en Princenhage aan toegevoegd.811

In alle andere gemeenten moesten de aangebrachte borden terstond worden verwij-
derd behoudens aanduidingen voor het betreden van schouwburgen, bioscopen en publieke
badgelegenheden. Aanplakbiljetten welke reeds v66r 31 mei 1941 "joden als niet ge-
wenscht" aanduidden, mochten evenmin worden verwijderd. De verwijdering en vervan-
ging van de borden behoorde intussen niet tot de taak van de politie. 812

Het verbod voor joden om bioscopen te bezoeken was overigens op 7 januari '41 al
uitgegaan van het bestuur van de Nederlandse Bioscoopbond vanwege "de ordeverstorin-
gen tijdens filmvoorstellingen, die grotendeels door joden veroorzaakt zouden zijn. 813

Intussen bleef de aanbrenging van de betreffende borden en kaarten de nodige
problemen opleveren, aangezien deze door de exploitanten van bedrijven werden verhan-
gen. Overleg in Eindhoven tussen de directeur van gemeentewerken en de politie had tot
resultaat, dat "de Commandant der Orde-politie de controle door politiepersoneel zal doen
geschieden".

814

Na de verplichte aanmelding van de joden in het begin van het jaar volgde de
opdracht van de procureur-generaal te 's-Hertogenbosch aan de burgemeesters om

uiterlijk 17 oktober   a. s. een nominatieve opdracht  te   doen ten behoeve   van de 'Sicher-
heitspolizei' van alle in de gemeente woonachtige joden onverschillig van welke leeftijd.
Bij deze opgave speelde het jaar 1932 een belangrijke rol. Indien hierna de Nederlandse
nationaliteit verkregen was, moest worden aangegeven hoe deze verkregen was en voorts

808 RANB, archief commissaris der koningin, besluit van 'SS-Gruppenfuhrer' Rauter d.d. 31 mei
1941, inv.nr. 425.

m RANB, archief commissaris van de koningin 1920 - 1969, brief procureur-generaal, fgd. geweste-
lijk directeur van politie d.d. 2 augustus  1941 aan burgemeesters, inv.nr.  425.

810 RANB, t.a.p., brief commissaris der provincie Noord-Brabant d.d. 29 juli 1941, inv.nr. 425.
8 I 1 RANB, t.a.p., brieven van secretaris-generaal  van het departement van binnenlandse zaken  van  8

en  20  augustus  1941 aan commissaris aer provincie, inv.nr.  425.
812 RANB, t.a.P., brief secretaris-generaal   van het departement van binnenlandse zaken   d.d.   27

augustus 1941 aan commissaris aer provincie, inv.nr. 425.
813 De  Jong,  a. w.,  deel 4 tweede helft,  811.
814 SRE, archief gemeentesecretarie Eindhoven   1934  - 1969, brief directeur gemeentewerken   d.d.   5

maart   1942 aan burgemeester, inv.nr. 02518.
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ook wanneer en vanwaar men Nederland was binnengekomen. 815

- Isolatie en eerste razzia's

Nagenoeg gelijktijdig volgde de verplichting voor joden om een vergunning aan te vragen
voor het blijvend of tijdelijk veranderen van woonplaats of van de gewone verblijf-
plaats.

816

Deze laatste verplichting was een uitvloeisel van de aangepaste verordening van de
commissaris-generaal voor de openbare veiligheid betreffende het in het openbaar
optreden van joden ("das Auftreten von Juden in der Offentlichkeit") van 15 september
'41.817

Tal van andere uitvoeringsbeschikkingen van Nederlandse autoriteiten waren
daarvan eveneens een uitvloeisel, zoals het verbod van de directeur-generaal van politie
aan joden om op veemarkten en slachthuizen werkzaam te zijn. 818

Dat gold evenzeer voor het verbod afkomstig van de procureur-generaal, fgd.
directeur van politie om groenten-, fruit- en bloemenveilingen te betreden, vergezeld van
een opdracht aan de politie hierop nauwlettend toe te zien. 819

Al deze maatregelen, die ten doel hadden de joden te isoleren, veroorzaakten
weliswaar de nodige onrust binnen deze bevolkingsgroep, maar veroorzaakten geen paniek
zoals die ontstond tengevolge van een drietal grote razzia's, die in 1941 waren doorge-
voerd. Ter rechtvaardiging van dit optreden werden door de Duitsers diverse oorzaken
aangevoerd, zoals de opstandigheid van de Jodenhoek in februari '41, een bomaanslag of
ontploffing in juni '41 en een aantal gevallen van sabotage in september '41. Bij de eerste
twee razzia's in Amsterdam werden respectievelijk vierhonderdvijfentwintig en driehon-
derd jonge joden aangehouden, terwijl bij de derde razzia in Enschede ruim honderd
jonge joden als gijzelaars werden weggevoerd. Zij werden allen naar Mauthausen overge-

820bracht, van waaruit spoedig de eerste overlijdensberichten binnenkwamen.

- Medewerking Nederlandse politie

Door tal van Nederlandse instanties werd tegen deze maatregelen geprotesteerd (o.a.
Joodse raad, burgemeester van Enschede en wnd. inspecteur-generaal der Nederlandse
politie), hetgeen weliswaar geen resultaat opleverde    maar wel begrip. Zo verklaarde
Rauter dat niets hem meer tegen de borst st:uitte als het overgaan tot bedoelde represailles,
zodat deze niet dan in de uiterste noodzakelijkheid werden toegepast. Bovendien beloofde
Rauter als reactie op de weigerachtigheid van de marechaussee om mee te werken aan
arrestaties zonder dat aan betrokkenen een bepaalde overtreding van enig strafbaar feit ten
laste werd gelegd, dat bij een toekomstige 'wegleiding' van joden alleen Duitse politie
zou optreden. 821

815 RANB, t.a.R., brief procureur-generaal fgd. directeur van politie  d.d. 7 oktober  1941 aan hoofden
van  plaatseltlke politie,  inv.nr. -425.

816 RANB, t.a.p., brief rijksinspectie  van de bevolkingsregisters  d.d. 8 oktober  1941 aan burgemees-
ters,  inv.nr.  425.

817
SRE, archief secretarie gemeente Eindhoven 1934 - 1969, 'Anordnung' d.d. 15 september 1941,
inv.nr. 02518.

w RANB archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief departement van justitie d.d. 5
novem6er 1941 aan commissaris in de provincie, inv.nr. 425.

819 RANB, t.a.p., brief procureur-generaal, fgd. directeur van politie  d.d. 8 december 1941, inv.nr.
425.

820 Presser, Ondergang, eerste deel, pag. 86, 124 en 144.
821

Presser,  a. w.,  145.
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Ondanks deze toezegging, aldus Presser, bleek het niet mogelijk, in het bijzonder
van Rauter gedaan te krijgen om afstand te doen van de medewerking van de Nederlandse
politie bij maatregelen tegen joden. Zo verzocht Rauter begin november 1941 de secreta-
ris-generaal van justitie, de Nederlandse politie-instanties voor te schrijven, hoe zij op te
treden hadden bij eventuele huiszoekingen bij joden, vooral met het oog op de inbeslagne-
ming van contant geld en waardepapieren, welke bij Lippmann, Rosenthal & Co. behoor-
den  te zijn ingeleverd. 822

$ 4.  Tewerkstelling in Nedertandse werkkampen

Begin '42 werd een aanvang gemaakt met de tewerkstelling van werkeloze joden in het
kader van de "werkverruimingsarbeid" in werkkampen. Volgens de Joodse raad ging het
om de gewone werkverruimingsarbeid in de gewone Nederlandse Arbeidskampen onder
de gewone Nederlandse leiding. Vandaar hun oproep aan alle mannelijke joden in Neder-
land tussen achttien en vijfenzestig jaar om zich hiervoor op te geven, als ze geen vaste

bezigheden hadden. 823

Joodse werkkampen waren er niet alleen in Drente (Ommen) maar ook in Gronin-
gen, Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. In juni '42 werden in de
provincies Groningen, Friesland en Drente alle mannelijke joden tussen de achttien en
vijfenvijftig jaar voor de kampen opgeroepen. In Overijssel duurde het tot eind augustus
voor er negenentwintig van de zestig opgeroepenen vertrokken. Eind september '42 werd
de hoogste bezetting in de kampen bereikt...  meer dan vijfduizendtweehonderd man. 824

In dit kader zijn vanuit 's-Hertogenbosch de eerste twintig joden naar Dalfsen
vertrokken. 825

- Gedwongen verhuizingen

Was in november '41 nog de indruk gewekt dat er op grote schaal sprake zou zijn van
een mogelijkheid tot "emigreren voor personen van joodschen bloede, die zulks wen-
schen", later zou blijken  dat de 'Zentralstelle  flir jOdische Auswanderung' middels   de

ingevulde vragenlijsten een volledig inicht had gekregen zowel in de verblijfplaats van de
joden als in hun bezittingen. 826

Ook in Eindhoven hadden vele joden getracht voor emigratie in aanmerking te
komen gezien de minstens honderdvijftig aanvraagformulieren, die vanuit Amsterdam
naar de burgemeester van Eindhoven waren gezonden en de meer dan tweehonderd vra-
genlijsten, die vanuit Eindhoven naar het stadhuis in Amsterdam (kamer 152 of kamer 58)
werden gezonden in de periode december '41 - september '42.827

Het ging hier in hoofdzaak om een groep van circa tweehonderd joden, die door de
Philipsfabrieken waren aangemeld en waarvan Philips bereid was de reis naar Spanje te
financieren. 828

822 Presser, a.w., tweede deel,  175.
823

Presser, a.w., eerste deel,  186.

824 De Jong, a.w., deel 5 tweede helft, 1011.
825   Van der Heijden, Drie generaties Bosschenaren en de oorlog, in Den Bosch. Als de dag van

gisteren,  163.
826

GAT,  secretariearchief   1938  - 1985, brief burgemeester van Amsterdam  d.d. 21 november   1941
aan burgemeesters, inv.nr. doos 3 dossier 6.

827 SRE  secretariearchief 1934 - 1969, Diverse brieven van burgemeester Amsterdam en burgemees-
ter Ifindhoven, inv.nr. 02518.

828 De  Jong,  a. w.,  deel 5 tweede helft,  963.
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Het totaal aantal joden, dat op 'legale' wijze vanuit Nederland naar het buitenland is
vertrokken, schat De Jong op circa zevenhonderd.829

Philips heeft zich grote moeite getroost om op deze wijze een aantal van de joodse
medewerkers in veiligheid te brengen. In augustus '42 verzocht ir. F. Philips aan zijn
vader, die evenals ir. F. Otten in New York verbleef, hiervoor geld beschikbaar te
stellen. Na hierover waarschijnlijk met de Nederlandse regering overleg te hebben
gepleegd, werd dit verzoek door Otten afgewezen. Het motief was, dat wij in oorlog zijn
met de as-mogendheden en vandaar dat het niet zozeer om de grootte van het bedrag gaat,
doch om de vraag in wiens zakken het terecht komt. Op 24 november '42 liet de regering
via Radio Oranje weten dat het verboden was om Nederlandse joden met buitenlandse
deviezen vrij te kopen. 830

Terwijl de indruk bestond dat de mogelijkheid tot emigratie nog volop aanwezig
was, werd in de vroege lente van '42 een begin gemaakt met de gedwongen verhuizing
van een aantal Duitse (nu statenloze) joden naar het kamp Westerbork. Voorts werden uit
een gehele reeks plaatsen, hoofdzakelijk in het westen des lands, de daar woonachtige
joden naar Amsterdam verplaatst. 831

Het was de Joodse raad, die aan de betrokkenen mededeling deed van de gedwongen
verhuizing. Men ontving dan bericht dat 'de politie' (de Nederlandse politie) op een
aangegeven dag de huissleutels in ontvangst zou komen nemen; die dag moest men dan
met een nauwkeurig opgegeven trein vertrekken. Handbagage, waarvan een opgave aan
de politie moest worden overhandigd, mocht worden meegenomen. Al het meubilair en al
het huisraad diende men achter te laten. 832

De gedwongen verhuizingen werden door de slachtoffers als een 'katastrofe'
beschouwd. Zij verloren tegelijk hun woonplaats, hun woning, hun niet-joodse vrienden-
en kennissenkring, vrijwel al hun bezittingen, hun betrekking en hun inkomsten. Na een
daartoe uit joodse la'ingen (niet van de Joodse raad) ontvangen verzoek richtte Frederiks
zich begin februari '42 tot Rauter met het verzoek van eventuele plannen met betrekking
tot het concentreren  van alle Nederlandse joden in Amsterdam  'af te zien', aangezien men
in Nederland niet kon spreken van een joods vraagstuk, zoals in andere landen misschien
bestaat.    Pas eind februari    '42 werd Frederiks bij Rauter ontboden,    die    hem    ' in   zeer
beleefde vorm' de mededeling deed, dat joden geen Nederlanders waren en dat de
bezetter dus van de kant van de Nederlandse autoriteiten geen enkele inmenging meer
duldde op het gebied van de maatregelen tegen de joden. 833

Alles wees er op dat er voor de Duitsers wel degelijk sprake was van eenzelfde
'jodenprobleem' als in Duitsland, waarin de afkondiging van de 'Neurenberger wetten'
paste. Eind maart '42 verscheen in Het Joodse Weekblad de volgende    bekendmaking:
"Naar ons door de betrokken Duitse autoriteiten wordt medegedeeld, is aan joden het
huwen  en de buitengeslachtelijke omgang met niet-joden verboden". Voorts bleek  dat  de
ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan alle gevallen, waarin joden met niet-joden
in ondertrouw gingen, onmiddellijk moesten melden   aan de 'Sicherheitspolizei', waarna
arrestatie volgde. In Amsterdam werden ca. dertig mannen en twintig vrouwen gear:res-
teerd, die respectievelijk via Amersfoort naar Mauthausen en naar Ravensbruck werden
afgevoerd.834
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150



- De 'Jodenster'

Op 24 april '42 werd door de Rijkscommissaris besloten, dat begin mei de verplichting
tot het dragen van een 'Jodenster' -een gele ster met daarop het woord 'Jood' in quasi-
Hebreeuwse letters- door 'Volljuden' van zes jaar af of ouder, wanneer zij zich in het
openbaar vertoonden, zou worden ingevoerd. Op 29 april '42 werden Asscher en Cohen
van de Joodse raad hiervan in kennis gesteld, terwijl zij voor de distributie van de meer
dan een halfmiljoen sterren (vier per persoon) zorg moesten dragen. Per ster moest een
textielpunt worden afgestaan  en  vier cent worden betaald. 835

De politie kreeg opdracht om vanaf 3 mei '42 joden, die in het openbaar geen ster
droegen en door niet-joden werden aangegeven, te arresteren en uit te leveren aan de
'Sicherheitspolizei'. 836

In Breda werd op 10 augustus 1942 aangifte gedaan bij de politie dat een Duitse
jodin geen jodenster droeg, toen zij zich in een winkel bevond en dat de zelfde jodin drie
of viermaal op straat geen jodenster had gedragen.

837

Op diezelfde dag werd door de politie in Rotterdam kennisgegeven dat zich in de
trein van Rotterdam naar Breda een jodin bevond zonder in het bezit te zijn van een
persoonsbewijs en zonder een jodenster te dragen. De bewuste jodin werd op het station
aangehouden en op last van de 'Sicherheitspolizei' op transport gesteld naar Rotter-
dam.838 In beide gevallen was het een beruchte 'foute' Bredase politiefunctionaris, die
de aangifte opnam en de jodin aanhield.

In september 1943 werden van het dragen van een jodenster door de Rijkscommis-
saris in overeenstemming met de 'Reichsfuhrer-SS' vrijgesteld de in Nederland in een
gemengd huwelijk levende joden (met of zonder kinderen) waarvan het bewijs is geleverd,
dat zij onvruchtbaar zijn. Aan hen werd een nieuw persoonsbewijs uitgereikt voorzien van
een  roodomrande open letter  'J'. Overigens bleven zij onderhevig  aan een aantal  voor
joden uitgevaardigde verbodsbepalingen (o.a. tewerkstelling in openbare dienst, deelne-
men aan verenigingen en stichtingen, bezoek van openbare badplaatsen, bezoek arische
scholen en wetenschappelijke bibliotheken en gebruik maken van eet- en slaapwa-
gens). 839

- Voorbereiding tot deportaties

De invoering van de jodenster kan gezien worden als een essentieel onderdeel van de
voorbereiding der deportaties. In de maanden mei en juni volgden nog een aantal maatre-

gelen in die richting en wel om voor 30 juni '42:
- paarden, voertuigen en vaartuigen aan te melden;
-  collecties van kunstvoorwerpen en van goud, platina en zilver, alsmede van contanten,

cheques, effecten en deposito's boven een bedrag van f 250.-- in te leveren en
-  alle vorderingen op derden aan te melden. 840

Op 22 juni '42 verscheen er een beschikking van Rauter in de dagbladpers, dat joden in
het gehele land, behalve in Amsterdam, binnen twee dagen hun rijwielen met alle

833
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Idem, 1039.

837 GABr, archief gemeentesecretarie   1926  - 1944, Protokoll  d.d. 10 augustus  1942.

838 GABr, t.a.p., melding gemeentepolitie d.d. 10 augustus  1942 aan burgemeester, inv.nr.  848e.
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toebehoren, met inberip van reservebanden, in berijdbare en behoorlijke toestand aan de
gemeentehuizen moesten inleveren. Op het einde van dezelfde maand werd het joden ver-
boden een groot aantal beroepen Uit te oefenen, waarbij zij niet-joodse clienten hadden,
terwijl zij ook niet meer werkzaam mochten zijn als straatventer. Bovendien mochten zij
in niet als 'joodse zaak' aangeduide winkels slechts van drie tot vijf 's middags inkopen
doen, mochten zij geen gebruik meer maken van publieke telefooninstallaties en mochten
zij geen gebruik meer maken van elke soort van openbare en particuliere vervoermidde-
len. Voorts werd het hun verboden zich op te houden in huizen van niet-joden en moesten
zij van acht uur 's avonds tot zes uur 's morgens in hun eigen woningen verblijven. 841

In de grote steden werd het toegestaan een of meer artsen en vroedvrouwen voor de
nachtdienst aan te wijzen. In Eindhoven mochten een arts en een vroedvrouw voor dat
doel worden aangewezen.

842

Door al deze maatregelen werden de joden in een vrijwel volledig isolement
gebracht, hetgeen de voorbode zou blijken te zijn van nog ingrijpender maatregelen.

$  5.    'Polizeilicher  Arbeitseinsatz'

Op vrijdag 26 juni 1942 om tien uur des avonds werd aan Cohen en enkele andere leden
van de Joodse   raad   door het hoofd   van de 'Zentralstelle   fur judische Auswanderung'    te
Amsterdam medegedeeld, dat er 'polizeilicher Arbeitseinsatz' van mannen en vrouwen
van 16 tot 40 jaar zou plaatsvinden en wel in Duitsland. Het zou in gezinsverband
geschieden en het betrof zowel Nederlandse als Duitse joden. De Nederlandse joden
moesten daarvoor 'erfasst' worden op vereenvoudigde formulieren, die door de Joodse
raad moesten worden behandeld.843

Hiermede was de 'tewerkstelling van Nederlandse joden in Duitse werkkampen' een
feit geworden, waarbij het vluchtelingenkamp te Westerbork als 'Durchgangslager' zou
dienen. Op diezelfde 26e juni deelde de commissaris der provincie Noord-Brabant aan de
burgemeesters    in die provincie   mede,    dat   de

' Zentralstelle   fur jitdische Auswanderung'
voor het opmaken van een overzicht en ter controle van toegestaan verblijf van joodse
personen, een lijst in vijfvoud nodig had van alle in de betreffende gemeente woonachtige
joden, ongeacht de nationaliteit. In gevallen waar de man jood en de vrouw arisch was,
moest dit uitdrukkelijk worden vermeld. De opgave moest v66r 15 juli 1942 in alphabeti-
sche volgorde in de Duitse taal worden ingezonden aan de 'Zentralstelle' te Amster-
dam.844

Op 30 juni '42 vond er nieuw overleg plaats tussen Cohen en Asscher van de Joodse
raad en het hoofd van de 'Zentralstelle' Aus der Fonten, waarin de laatste verklaarde, dat
hij van een 'politionele arbeidsinzet' had gesproken, omdat de politie beter zou kunnen
zorgen voor de veiligheid van de joden. Voorts zouden diamantbewerkers, die niet te lang
uit de arbeid zijn en alle medewerkers van de Joodse raad worden vrijgesteld. Vooralsnog
zou genoegen worden genomen met de registratie van driehonderdvijftig A driehonderd-
vijfenzeventig joden per dag, hetgeen inhield dat er per week meer dan tweeduizend joden
door de Joodse raad voor deportatie gereed gemaakt zouden worden. De Joodse raad
stelde op 30 juni '42 nog eens met nadruk vast dat Nederlandse en Duitse joden voor
vertrek opgeroepen zouden worden en dat de oproepingen zouden geschieden door de

811
De Jong, a. w., 1051.

842 Presser,  a. w., eerste  deel,  239.
843

Presser,  a. w.,  247.

844 RANB archief commissaris   van de koningin   1920  - 1969, brief van commissaris der provincie
d.d. 26 juni  1942 aan burgemeesters, inv.nr.  426.
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Duitse autoriteiten en niet door de Joodse raad. In dit verband werd door De Jong
geconcludeerd, dat door de Joodse raad bij de aangekondigde deportaties medewerking
zou worden verleend, waar Seyss-Inquart, Rauter e.a. op gehoopt en wellicht gerekend
hadden. 845

- Begin van deportaties

Een week later bleek dat het aantal registraties, dat door de Joodse raad gereed moest
worden gemaakt, was opgevoerd tot 1200 per dag met een aanloop van 800. In de week
van 14 tot 17 juli zouden er in ieder geval 4000 joden naar Duitsland moeten. Met ingang
van 5 juli '42 werden de eerste oproepen per post bezorgd.846

Zo'n oproep, afkomstig van de 'Zentralstelle fir judische Auswanderung' te
Amsterdam, zag er betrekkelijk 'onschuldig' uit. Betrokkene moest zich voor eventuele
deelname aan een onder politietoezicht staande werkverruiming in Duitschland voor
persoonsonderzoek en geneeskundige keuring naar het doorgangskamp Westerbork,
station Hooghalen, begeven. Hiertoe moest men zich op de aangegeven verzamelplaats
vervoegen onder medebrenging van noodzakelijke reisbehoefte en grote bagage, alsmede
marsproviand voor 3 dagen en alle uitgereikte distributiebescheiden. Bij de oproeping
bevond zich een 'reisvergunning en vervoerbiljet' om met de voorgeschreven trein koste-
loos naar het station Hooghalen te reizen. 847

Aangezien de Duitsers er niet gerust op waren dat er zich in de week van 14 tot 17
juli ook werkelijk vierduizend joden voor vertrek naar Westerbork zouden melden,
werden er op 14 juli '42 zevenhonderd joden op straat opgepakt en in een grote optocht
naar de Euterpestraat opgebracht. Deze joden werden als gijzelaars beschouwd totdat de
4000 aangewezenen voor Duitsland waren opgekomen en zouden indien dit niet het geval
zou zijn naar een concentratiekamp in Duitsland worden overgebracht. Hierop heeft de
Joodse raad aan alle opgeroepenen een circulaire verzonden, waarin zij zich verplicht
voelde te wijzen op de ernst van de situatie. "Overweegt haar goed. Zij betreft het lot van
700 Uwer mede-joden", zo luidde de boodschap  van de Joodse raad.848

- Rol van politie

Presser wijst er op, dat dit alles zich geenszins in een vacuum voltrok. Daar waren de
niet-joodse Nederlanders. Daar was iets van een Nederlandse overheid in Den Haag en
een in Londen. Daar was ten slotte de hele wereld. Wat de politie betreft wees hij op haar
houding en optreden in deze buitengewoon hachelijke situatie. 849

In Amsterdam was de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie S. Tulp er per 1
juni '42 toe overgegaan een bureau 'Joodsche Zaken' te installeren, dat werd bemand
door een achttal nationaal-socialistische korpsleden. Ofschoon Tulp geen uitgesproken
hekel had aan joden, accepteerde hij de Duitse maatregelen, die de joden van hun bewe-
gingsvrijheid en hun bezit beroofden even vanzelfsprekend als de andere regelingen van
de bezetter. 850

845 De Jong, a.w., deel 5 tWeede helft, 1056/1057.
846

Presser,  a. w., eerste decl 250/251.
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Presser, a.w., 312.

848 Presser,  a. w., 256/257.
849 Presser,  a. w., eerste  deel,  258.
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Meershoek  de Amsterdamse hoofdcommissaris en de deportatie van de joden, in Oorlogsdocu-
mentatie '40-'45, derde jaarboek,  31.
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Vandaar dat Tulp, nadat gebleken was dat er slecht gevolg gegeven werd aan de
door de post bezorgde oproepen, er geen bezwaar tegen had, dat deze vanaf 12 juli door
Amsterdamse agenten aan huis werden bezorgd. Overigens werd aanvankelijk het politie
bataljon Amsterdam (PBA) niet ingezet bij de deportaties.

851

Na de eerste drie transporten van 15, 16 en 19 juli '42 vonden in de rest van de
maand vanuit Amsterdam n6g zes transporten plaats. De leeftijdsgrens van veertig jaar
was inmiddels verhoogd tot die van vijftig, terwijl in afwachting van de nieuwe verzamel-
plaats, de Hollandse Schouwburg, voorlopig het Centraal Station als verzamelplaats werd
gehandhaafd. Er waren inmiddels aanwijzingen dat het percentage wegblijvers toenam,
zodat er op 6 augustus weer een razzia plaats had. Deze actie werd uitgevoerd door de
'Grune Polizei' -volgens het illegale blad Verzet- daarbij geholpen door de "Nederlanders,
op Nederlandse kosten opgeleid bij het politie-opleidingsbataljon te Schalkhaar". Ofschoon
er sprake was van bruut optreden, werd er ook melding gemaakt van "agenten (ook een
paar  Hollanders) die willens en wetens mannen laten zitten, huizen overslaan....  Het  zijn
er   niet  eens zo weinig". Ongeveer zestienhonderd joden werden opgepakt,   van  wie  er
ongeveer duizend de volgende dag na controle van hun papieren werden vrijgelaten. 852

- Arrestatie katholiek-gedoopte joden

Kort na het bekend worden dat op 14 juli '42 de eerste joden naar Westerbork zouden
vertrekken, hadden tien kerkgenootschappen in een telegram tot de Rijkskommissaris "de
dringende bede gericht  aan deze maatregelen geen uitvoering te geven". Hieraan toevoe-
gend, dat "voor de Christenen onder de Joden deze bede wordt ingegeven door de
overweging, dat hen door deze maatregelen het deelnemen aan het kerkelijke leven wordt
afgesneden". Voorts werd besloten  om dit telegram  op  26  juli  in alle kerken  van  de
kansel voor te lezen ondanks het protest van Seyss-Inquart onder het motief, dat het
telegram een vertrouwelijk stuk was. Zowel de gereformeerde kerk als de aartsbisschop
waren evenwel van mening dat het telegram voorgelezen zou worden, hetgeen in alle
katholieke kerken ook is gebeurd.853

De wraak van de Rijkskommissaris beperkte zich tot de katholieke kerk en daarvan
werden de katholiek-gedoopte joden het slachtoffer. Op zondag 2 augustus '42 werden in
alle vroegte in alle delen des lands tweehonderdvijfenveertig katholieke joden door de
'Sicherheitspolizei', de 'Ordnunmgspolizei'  of de Nederlandse politie gearresteerd  en  via
het concentratiekamp Amersfoort overgebracht naar Westerbork.854

In Tilburg en omgeving werden eenentwintig katholieke joden gearresteerd, waar-
onder de zes kloosterlingen van de familie L6b. Eerst werden de twee paters en de
broeder opgehaald in Koningshoeven en vervolgens de drie zusters in Koningsoord, van
wie zuster Veronica, die erg ziek was, nadien werd vrijgelaten. Zij overleed begin
augustus 1944 in een ziekenhuis hier te lande. De vijf andere kloosterlingen waren al een
jaar eerder vergast of doodgeschoten. 855

In Oisterwijk kreeg chef-veldwachter J. Verstappen in de nacht van 1 op 2 augustus
'42 telefonisch opdracht van de 'SD' om vier katholieke Duitse joden te arresteren en
over te brengen naa de Willem-II kazerne in Tilburg. Midden in de nacht ging de chef-
veldwachter naar het woonhuis van de burgemeester en vroeg hem of hij 'deze last' moest
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Meershoek, t.a.p., 33.

852 De  ]ong,  Het  Koninkrijk  der   Nederlanden  in  de  Tweede  Wereldoorlog,  deel  6  eerste  helft,  15/26.
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De  Jong,  a. w.,  deel 6 eerste helft,   13  en  18.
854          .De  Jong,  a. w.,   19.
835 Kuiper, Een wijze ging voorbij - Het leven van Abel J. Herzberg, 230.
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uitvoeren. 856
De burgemeester deelde de chef-veldwachter "met een bezwaard gemoed" mede,

dat de chef-veldwachter aan deze lastgeving moest voldoen, aangezien het Duitse joden
betrof, dus personen van andere dan Nederlandse nationaliteit. Volgens de burgemeester
heeft de gemeentepolitie hierop drie Duitse joden, die "allen den Katholieken godsdienst
belijden", aangehouden  en  per auto overgebracht  naar de kazerne  van de Duitse politie  te
Tilburg. 857

In zijn brief over de aanhouding van de drie Duitse joden te Oisterwijk aan de
commissaris der provincie vroeg de burgemeester verder hoe hij moest handelen, als de
Nederlandse politie binnen afzienbare tijd ook opdrachten zou ontvangen tot het arresteren
van Nederlandse joden. 858

- Politie in Noord-Brabant

Door de arrestatie van de katholieke Duitse joden werd de politie in de provincie Noord-
Brabant betrokken bij de arrestatie van joden. Dit was voor de commissaris der provincie
aanleiding zich zowel telefonisch als schriftelijk te wenden tot de seceretaris-generaal van
het departement van binnenlandse zaken. Daarin beklaagde hij zich over het feit dat "de
Duitsche S.D. bij de arrestatie van Roomsch-Katholieke, naar het ras Joodsche personen
in  de vroege morgen  van 2 augustus  j.1. opdracht heeft gegeven  aan de gemeentepolitie
c.q.  -veldwacht  om deze personen te arresteren  en  over te brengen". De commissaris  der
provincie achtte het onjuist dat de Duitse politie aan de lagere organen van de Nederland-
se politie rechtstreeks opdrachten gaf tot arrestatie en overbrenging van bepaalde
personen. Waarschijnlijk werd de basis voor deze opdrachten, aldus de commissaris, ge-
zocht in de "ondertoezichtstelling van de Nederlandsche politie aan de Duitsche politieor-
ganen" als vermeld in Verordening 3/1940. Hij was evenwel van mening, dat deze onder-
toezichtstelling toch niet z6 moest worden opgevat, dat aan elke politieman individueel
door de Duitse politieorganen opdrachten gegeven konden worden. Hij besloot zijn brief
met er op te wijzen, dat hij het zeer op prijs zou stellen, indien zou kunnen worden be-
reikt, dat bij de uitvoering van maatregelen als de onderhavige geen bemoeiingen van de
Nederlandse politie geeist zouden worden. 859

- Eerste deportatiebevelen in Noord-Brabant

In de laatste week van augustus -op 27 augustus '42- werden de eerste deportatiebevelen
in de provincie Noord-Brabant uitgereikt. De procedure was simpel. De betrokkenen
dienden zich de volgende dag op de diverse stations te melden om vandaar naar de
centrale verzamelplaats Den Bosch te gaan. Toch waren er opmerkelijk grote verschillen
hoe in de Brabantse steden hierop werd gereageerd.

Aangezien de N.V. Philips in Eindhoven al eerder besloten had tot oprichting van
een aparte joodse afdeling, waarin joden waren samengebracht met het doel voor hen
emigratie mogelijk te maken, konden tijdelijk een kleine tweehonderd medewerkers de
benodigde vrijstellingen verkrijgen. Een jaar later, in augustus 1943 zou deze afdeling,
die de naam droeg 'Speciaal Ontwikkelingsbureau', kortweg 'Sobu' genoemd, overge-

856 Van den Oord, Vervolgd en vergeten, 24.
857 GAT, administratief archief gemeente Oisterwijk, brief burgemeester Oisterwijk d.d. 2 augustus

1942 aan commissaris der provincie, inv.nr. 849.
iss Idem.
859 RANB, archief commissaris van de koningin 1920 - 1969, brief commissaris der provincie d.d. 3augustus 1942 aan secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken, inv.nr. 426.
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plaatst worden naar het concentratiekamp Vught, in afwachting van het in voorbereiding
zijnde emigratieplan naar Spanje. 860

Omdat de N.V. Philips ook nog voor andere werknemers uitstel had weten te
verkrijgen, bleven er van de vijf- tot zeshonderd opgeroepenen slechts tweehonderdveertig
over, die zich moesten melden, maar daarvan verschenen er slechts vierendertig. Hieraan
werd een aantal gevangenen, die in het hoofdbureau van politie verbleven, toegevoegd.
Dit gebeurde ook in 's-Hertogenbosch, waar tachtig joodse vluchtelingen, die op weg naar
Belgie in Noord-Brabant waren gegrepen, aan het transport werden toegevoegd.861

Door de 'Sicherheitsdienst' uit 's-Hertogenbosch waren eenhonderdvierentwintig
oproepingskaarten naar de commissaris van politie te Tilburg, de NSB-er Boersma ver-
zonden. Deze liet de kaarten de dag tevoren door adjudant Willem Neve, die bekend
stond als 'betrouwbaar', persoonlijk bezorgen  bij de opgeroepenen hen daardoor gelegen-
heid gevend alsnog onder te duiken. Ook ging Boersma ermee akkoord dat op de verza-
melplaats enkele artsen aanwezig zouden zijn om zoveel mogelijk joden af te keuren voor
transport. Van de honderdvierentwintig opgeroepenen, zijnde bijna de helft van de
Tilburgse 'vol-Joden', meldden  zich er zesentachtig   in de loods   van  de   BBA   bij   het
station, waarvan er vijfenvijftig in Tilburg en later nog tien in Den Bosch werden
afgekeurd. In totaal gingen er op 28 augustus '42 dus eenentwintig Tilburgse joden naar
Westerbork, waarvan er slechts twee na de oorlog terugkeerden. 862

Blijkens het maandverslag 15 augustus - 14 september '42 was de publieke belang-
stelling bij het Jodentransport op 28 augustus aan het station groot. Volgens Boersma
bleek de belangstelling van het publiek niet meer te zijn dan een openbaring van nieuws-
gierigheid en liet de volksverzameling zich gewillig uiteendrijven. 863

In Breda ontvingen ongeveer honderd joden de oproep zich op 28 augustus 1942 te
melden voor vertrek naar Duitsland. Een groot  deel  van  hen gaf gehoor  aan die oproep  en
werd overgebracht naar het kamp Westerbork.864

Op die datum vertrok van de verzamelplaats aan de Oude Vest een vijftigtal joden.
De Joodse raad had gezorgd voor de vereiste kampuitrusting. 865

Voor het vervoer van de joden, die zich gemeld hadden aan de Oude Vest, was een
bus gecharterd om hen naar Den Bosch te brengen. Behalve politiefunctionarissen was
ook burgemeester Van Slobbe aanwezig. De burgemeester zei tegen de hoogst aanwezige
politiefunctionaris (inspecteur Brouwers),    dat hij iemand aan moest wijzen,    die    deze
mensen naar Vught moest brengen. Inspecteur Brouwers zei hierop tegen inspecteur
Greve: "Breng  ze maar naar Vught", waarop  deze zei:  "Ikke niet". Greve voelde er  "geen
donder voor nageworpen te krijgen, de joden afgetransporteerd te hebben".866

Hierop maakte de burgemeester er een dienstbevel van, waarop Greve zei wel
getuigen mee te willen hebben. Greve heeft daarop twee Bredase politiefunctionarissen
meegenomen bij het transport naar Den Bosch, waar het een beweging van jewelste
was. 867

86        Blanken, a.w., 278/286.
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Lossez, de Bredase joden en de holocaust, in Jaarboek De Oranjeboom, 44.

865 Idem.
866 GABr, interview met oud-hoofdinspecteur P.J. Greve door werkgroep gemeentelijke archiefdienst
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Tegen een daar dienstdoende Duitse officier, die Greve eerder in Breda had leren
kennen, zei hij dat er een aantal mensen bij waren, die niet transportabel waren en dat hij
deze mee terug naar Breda zou nemen. Toen Greve op verzoek van een vrouwelijke
dokter bij die officier moest proberen nog iemand vrij te la:ijgen, zei die tegen Greve: "Ik
zit hier om ze  af te voeren,  niet om ze  naar huis te sturen".

Hierop is Greve met een stuk of vier Joden, die naderhand toch allemaal zijn
verraden, naar Breda teruggekeerd.868

In Den Bosch werden op dezelfde dag ongeveer honderd joden samengedreven in
het gymnastieklokaal van de zustersschool aan het Emmaplein. Volgens zuster Noella
Schampers was het vreselijk, wat zich daar afspeelde. Overal kledingstukken, babyflessen
en moeders met huilende kinderen. 869

In Vught moest ook worden overgegaan tot aanhouding van joden. Op zijn verzoek
mocht Cahen, een medewerker van de afdeling Den Bosch van de Joodse raad, de
Vughtse inspecteur Offermans vergezellen. Tijdens de bittere rondgang en middels de
actieve medewerking van Offermans kon bijna iedereen, die op de lijst voorkwam op de
een of andere manier voor "ziek of transportunfdhig" worden verklaard. Tenslotte bleef
66n man over, die in de zijspan van Offermans werd afgeleverd onder mededeling:
"Meldung Ausfuhrung des Befehls fur Vught - ein Mann".870

Ook in Oss moest de helft van de joodse gemeente -honderdvijftig in getal- zich op
28 augustus '42 melden bij de Bijzondere school aan de Slachthuislaan. Bij sommigen was
de politie de avond tevoren pas om 12 uur 's avonds de oproepingen komen uitreiken.
Zelfs de kinderen moesten een bewijs van ontvangst tekenen, waarvoor zij uit hun slaap
moesten worden gehaald.

Vele rijen mensen stonden te kijken naar de verdreven joden. Uit nieuwsgierigheid
of medeleven? Enkelen wellicht uit leedvermaak. Er was geen Duitse politie aanwezig.
De Osse politie moest de zaak behandelen. Tussen 4 en 5 uur moest de politie namelijk
de huizen van de niet-verschenen opgeroepenen inspecteren en verzegelen. Niet opgeko-
men waren zeven personen. Ook een niet opgeroepen gezin dook die dag onder. Niet om
5 maar pas om 7 uur werd er vertrokken. De vrouwen en kinderen in een bus, de mannen
in twee bussen. Gewoonlijk bleven de gedeporteerden enkele weken in Westerbork. De
Osse joden werden echter al op maandag 31 augustus naar Polen doorgezonden. 871

In Oisterwijk werden in de namiddag en avond van 27 augustus '42 door de ge-
meentepolitie aan negen Duitse joden en 66n Nederlandse jood deportatiebevelen uitge-
reikt. Zij moesten zich de volgende dag om 17.00 uur melden in het achterzaaltje van een
caf6 aan de Spoorlaan. Aangezien er aan twee van hen vrijstelling werd verleend en drie
waren ondergedoken werden er op 28 augustus '42 vijf Duitse joden per trein op transport
gesteld naar 's-Hertogenbosch.872

Vanuit de verzamelplaats in 's-Hertogenbosch zouden er per trein tweehonderdvijf-
enzeventig joden naar Westerbork worden overgebracht. Dat aantal viel de 'SD' dermate
tegen dat in het vervolg geen melding vooraf meer zou plaatsvinden maar na 20.00 uur de
woning van de op te pakken joden zou worden binnengevallen. 873

Aangezien bij het overbrengen van joden naar verzamelpunten weer de medewer-

868 Idem.
869 Van der Heijden, drie generaties Bosschenaren en de oorlog, in Van der Heijden (red.), DenBosch.  /tls  de  dag  van  gisteren,  163.
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872    Van den Oord, a. w., 25 en 26.
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king gevorderd was van de gemeentepolitie, wendde de commissaris der provincie zich
begin september '42 wederom tot de secretaris-generaal van het departement van binnen-
landse zaken. Hierin deelde genoemde commissaris de secretaris-generaal mede, dat hem
op 27 augustus het bericht had bereikt dat door de "Sicherheitspolizei te 's-Hertogenbosch
door tusschenkomst van een inspecteur van politie te 's-Hertogenbosch" aan enige burge-
meesters een of meer brie es ter hand waren gesteld met de opdracht deze briefjes te
doen uitreiken aan de geadresseerde joden. Deze joden behoorden zich bij de gemeentepo-
litie ter plaatse te melden en onder geleide van de gemeentepolitie zouden zij dan naar 's-
Hertogenbosch moeten worden overgebracht. Bij telefonisch overleg met het departement
was de commissaris de raad gegeven zich met de procureur-generaal fgd. directeur van
politie in verbinding te stellen met verwijzing naar de tussen de secretaris-generaal en
Rauter gemaakte afspraak, dat de medewerking van de rijkspolitie zou worden gevraagd
in de plaats van die der gemeentepolitie.

874

Door de procureur-generaal was de commissaris medegedeeld dat hem van maatre-
gelen in verband met het overbrengen van joden niets bekend was en dat de opdrachten
door de Sicherheitspolizei aan de burgemeesters waren gegeven. De procureur-generaal
had nog wel getracht zich telefonisch in verbinding te stellen met de 'Sicherheitspolizei'
doch zonder resultaat. Hierop had de commissaris zelf contact opgenomen met het hoofd
van de 'Sicherheitspolizei' te 's-Hertogenbosch, die mededeelde, dat hem niets bekend
was van een afspraak dat de rijkspolitie in gevallen als het onderhavige ingeschakeld
behoorde te worden. Hij had instructies ontvangen de medewerking van de burgemeesters
te vragen. 875

De commissaris besloot zijn brief met het herhaalde verzoek stappen te doen opdat
nu eens duidelijk aan alle Nederlandse en Duitse belanghebbende instanties bekend zou
worden in hoeverre de burgemeesters en de gemeentepolitie "geroepen konden worden tot
medewerking". 876

Begin october '42 deelde de secretaris-generaal van het departement van binnen-
landse zaken mede dat hij van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid
bericht had ontvangen, dat deze geen onderscheid wenste te maken tussen de gemeente-

en rijkspolitie voor wat betreft de medewerking der Nederlandse politie bij het overbren-
gen van joden. De secretaris-generaal voegde er aan toe, dat hij van het doen van verdere
stappen geen heil verwachtte. 877

Dit laatste was ook niet te verwonderen, aangezien Rauter hem met 'met ontziende
openhartigheid' had verklaard, dat de landelijke politie en de gemeentepolitie dezelfde
taak hadden en dat hij zou optreden tegen iedere Nederlandse politieman, die zich tegen
een bevel van de Duitse politie om joden te arresteren verzette. Veelbetekenend voegde
hij er aan toe, dat deze politiemensen, onverschillig of zij tot de staats- of gemeentelijke
politie behoorden, niet alleen uit de dienst zouden worden ontslagen, maar dat tegen hen
ook disciplinair zou worden opgetreden. 878

Begin oktober -op 2 oktober '42 om precies te zijn- vond het tweede transport uit
Oss   plaats. In tegenstelling   tot 28 augustus j.1. ontvingen de slachtoffers   men   geen
oproep. Er kwam een agent of marechausste thuis, die een half uur of iets langer wachtte
en hen dan naar het Distributiekantoor aan de Kruisstraat bracht. Dit ging zo door tot 's

874 RANB, archief commissaris van de koningin 1920 - 1969, brief van commissaris der provincied.d. 3 september 1942 aan secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken,
mv.nr. 426.

515 Idem.
876 Idem.

877 Idem.
878 Hirschfeld, Bezetting en collaboratie, 146.
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middags 12 uur, waarna de joden onder toezicht van belachelijk veel marechausste, naar
het station moesten lopen van waaruit twee autobussen naar Den Bosch vertrokken.879

In 's-Hertogenbosch werden eveneens op 2 oktober 1942 "op last van den SD 26
alhier woonachtige joden" voor verder transport naar het patronaat aan de Kempenland-
straat overgebracht. De vereiste administratieve bescheiden waren aan de 'SD' overhan-
digd. 880

De overbrenging van de joodse families had een ordelijk verloop, waarna het
transport om 9.06 uur vanuit Den Bosch was vertrokken. 881

De hier gesignaleerde andere werkwijze was het gevolg van het feit dat de Duitsers
begin september '42 besloten op een ander systeem over te schakelen, aangezien het
aantal joden, dat aan de oproepen gehoor gaf erg laag was. Sindsdien werden de joden
vaak    door de Nederlandse politie, anders meestal    door de Duitse politie,     van    huis
opgehaald of bij razzia's opgepakt.882

- Voldoen aan Duitse opdrachten

Om aan alle bestaande onzekerheid een einde te maken ontvingen de politiechefs eind
oktober '42 een circulaire van de gevolmachtigde voor de reorganisatie van de politie
over deze materie.   In de betreffende circulaire werden allereerst alle eerder uitgevaardig-
de voorschriften buiten werking gesteld en werd door de gevolmachtigde bepaald, dat aan
opdrachten van bevoegde Duitse autoriteiten tot arrestatie, transport en voorgeleiding van
joden, gijzelaars of andere personen, zowel door de rijks- als door de gemeentepolitie,
gevolg diende te worden gegeven. Hierbij kon zonodig van ten dienste staande hulpmidde-
len, zoals motorvoertuigen, gebruik worden gemaakt. Arrestaties en transporten dienden
in beginsel te worden verricht door de politie-instantie, welke de opdracht had ontvan-
gen.

883

Voor de burgemeester van Breda was deze circulaire, ondanks het feit dat hij
persoonlijk buiten deze aangelegenheid leek te staan, aangezien de circulaire rechtsreeks
aan de commissaris van politie was gezonden, aanleiding om zich ter wille van de
commissaris van politie en het aan hem ondergeschikte personeel te wenden tot de com-
missaris der provincie. De burgemeester vroeg zich namelijk  af, wat vooral ten aanzien
van de gijzelaars diende te geschieden. Hij merkte in dit kader op, dat tot heden hier
alleen hulp werd verleend t.a.v. de joden in dier voege, dat de "politie zich beperkte tot
het  aanzeggen  aan de joden,   dat  zij  op  dat  uur  daar  of  daar te verschijnen hadden".
Verder dan dat gingen de bemoeienissen der politie niet. Vandaar dat hij vroeg of het
misschien mogelijk was deze zaak te bevoegder plaatse tot een aanvaardbaardere
oplossing te brengen. 884

Gezien het standpunt van de gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Neder-
landse politie en de berustende toon van de secretaris-generaal van het departement van
binnenlandse zaken zal ook de burgemeester van Breda niet verondersteld hebben, dat er
van verder overleg nog iets te verwachten viel. Er is ook niet gebleken, dat de commissa-
ris der provincie op dit punt nog stappen heeft ondernomen.

879         Mooren,  a. w.,  35.
880 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport 3 oktober 1942 nr. 276, inv.nr. 14.
88' Idem.
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In 't Veld, De Joodse Ereraad, 26.
883 GABr, collectie Vossenaar brief gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandse politied.d. 30 oktober 1942 aan (hoofd)commissarissen van politie, dossier 14.
884 RANB archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief burgemeester van Breda d.d. 26

novem6er 1942, inv.nr. 426.
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- Deportaties gaan door

Rauter was met het verloop van de deportaties niet tevreden, omdat "het bijeenbrengen
van de joden  ons de grootste moeilijkheden bezorgt". Vandaar  dat  hij  er toe overging  om
speciale politie-eenheden te formeren, die zich vooral met het opbrengen van de joden
moesten bezighouden. Hiertoe werden Nederlandse rechercheurs aan de 'Aussenstelle van
de Sicherheitspolizei' toegevoegd, voor zover de plaatselijke recherche al niet eigen teams

had samengesteld. In Noord-Brabant gebeurde dit pas midden 1943 in de grotere gemeen-
ten  door de vorming  van de afdeling 'Politieke of Preventieve Politie".885

Toch waren de Duitsers bepaald niet tevreden over de rol van de 'gewone niet bij
een speciale dienst ingedeelde politieman'.  Men kon het gehele land doorreizen met trein,
tram of autobus zelfs met een Jodenster op de borst zonder maar 66n keer te worden aan-
gehouden, verklaarde Fischer van het 'Judenreferat IV B 4' te 's-Gravenhage in februari
'43 tijdens een bespreking met de chefs van de politiekorpsen in Gelderland. Hij had het
nog niet meegemaakt, dat een gewone Nederlandse politieman een 'voortvluchtige' had
aangehouden.

886

De politieambtenaren kwamen onder grote druk te staan door de oproep van de

negen in het Irterkerkelijk Overleg samenwerkende kerkgenootschappen, die op zondag
21 februari 1943 in vrijwel alle kerken werd gedaan. Daarin werd melding gemaakt van
het ten dode vervolgen van Joodse medeburgers en het als slaven opjagen, grijpen en
wegvoeren van duizenden jonge mensen. Met betrekking tot deze maatregelen werd door
de kerken de belangrijke uitspraak gedaan dat "om der wille van het recht Gods mag door
niemand enige medewerking worden verleend aan daden van onrecht, omdat men zich
daardoor  aan dat onrecht medeschuldig maakt". Opnierkelijk  is het overigens dat Seyss-

Inquart op deze oproep tot burgerlijke en ambtelijke ongehoorzaamheid niet heeft

gereageerd en evenmin represailles heeft genomen. 887

In een aantal politiekorpsen, zoals Utrecht, Enschede, Assen en groep Grootegast en
de groep Naarden van de marechaussee, werd geweigerd medewerking te verlenen aan de
arrestatie van de joden, hetgeen tot scherpe maatregelen van de zijd.e van de nationaal-
socialistische korpsleiding of van de Duitse autoriteiten leidde. Enkele maanden tevoren
hadden ook de commissarissen van politie in Tiel en Velp en de chef-veldwachters in Est
en Nunspeet en een aantal (hoofd)agenten in Kampen geweigerd joden op te halen. In
Noord-Brabant is van protesten in die richting niet gebleken.

In een begin '43 via het Bureau Inlichtingen bij de regering te Londen binnen-

gekomen rapport van een Nederlandse politiefunctionaris werd de situatie als volgt
weergegeven: "Voor de politie speciaal zijn er veel moeilijkheden. De politie, die zich
nog  gebonden  weet  aan haar vroegere Regering, wil gaarne   met  de daad steunen...
Hoewel velen voor zichzelf willen medewerken, zijn ze indien ze doorzetten, bang dat
hun vrouwen en kinderen gearresteerd worden. Tenslotte kunnen twintigduizend politie-
mensen niet onderduiken". Dat begreep  ook de minister van justitie,  mr.   J.R.M.   van
Angeren, die liet antwoorden dat "een algemeen voorschrift dezerzijds niet gegeven kan
worden, al ware het alleen reeds dat de mogelijkheid van voorbereiding ener praktische
uitvoering  niet kan worden overzien".888

885       Hirschfeld, a.w.,  147.
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De Jong,  a. w.,  deel 6 eerste helft,  346.
887 De  Jong,  a. w.,  deel 6 tweede helft, 604/606.

888 De Jong,  a. w.,  deel 6 eerste helft,  232 en deel 6 tWeede helft, 609/610.

160



- Kamp Vught in gebruik genomen

Intussen gingen de maatregelen tegen joden onverdroten voort. Vooral in Amsterdam
vonden nog regelmatig razzia's plaats. De joden waren overal bedreigd: in hun woningen,
op de vluchtwegen, in hun onderduikadressen en op straat. Zelfs in de bejaardenhuizen en
ziekenhuizen waren zij niet langer veilig. Zo vroeg de 'Beauftragte' voor de provincie
Noord-Brabant eind november '42 een opgave van alle joden, die zich in ziekenhuizen
e.d. bevonden. Dit betrof niet alleen joodse inrichtingen maar ook alle andere gemeente-
lijke, kerkelijke en particuliere instellingen. In Eindhoven bevond zich begin december
'42 nog den jodin in een bejaardentehuis en negen jodinnen en vier joden in de drie
ziekenhuizen. 889

Begin '43 werd het nieuw ingerichte concentratiekamp Vught in gebruik genomen,
dat een dubbelfunctie kreeg. Enerzijds concentratiekamp voor niet-joden, anderzijds
doorgangskamp voor joden. Bovendien bood dit de mogelijkheid om de schijn te wekken,
dat dit kamp het karakter zou krijgen van een echt werkkamp en dat de joodse arbeids-
krachten er zouden mogen blijven. Zodoende zou men kunnen rekenen op de medewer-
king van de Joodse raad en zou men bovendien kunnen bereiken dat talloze joden zich,
daartoe opgeroepen,   zelf naar Vught zouden begeven hetgeen "moeite spaarde".   Op   13
januari 1943 kwamen de eerste tweehonderdenvijftig gevangenen uit Amersfoort en drie
dagen later arriveerden ruim vierhonderdenvijftig joden uit de Hollandse Schouwburg in
Amsterdam. 890

In de komende anderhalve maand zouden er nog een kleine vierduizend joden
volgen, van wie er zeshonderdenvijftien naar Westerbork en een honderdtal, vermoedelijk
uit Amersfoort afkomstig, naar een Duits concentratiekamp werden doorgezonden. Bij de
Joodse raad bestond de indruk dat het kamp Vught weI zou kunnen uitgroeien tot een
ghetto van vijftigduizend.891

$ 6.   Slot van jodenvervolging

Intussen gingen de beperkende maatregelen ten opzichte van de joden wel door. Allereerst
was daar het ontslag met ingang van 1 april 1943 van alle ambtenaren en overig personeel
in dienst van het rijk, van een provincie of een gemeente, die gehuwd zijn met een per-
soon, die jood (jodin) is of als zodanig wordt aangemerkt.892

- Verwijdering joden uit provincie

Van veel ernstigere aard was de beschikking van de commissaris-generaal voor de
openbare veiligheid betreffende de verwijdering van joden uit de provincies. Dit beteken-
de, dat voor uiterlijk 10 april 1943, 12 uur, alle gezonde en valide joden zich naar het
kamp Vught en alle anderen zich naar het kamp Westerbork moesten begeven. 893

De uitvoering van deze maatregel werd enige dagen uitgesteld, omdat de uitreiking

889
SRE, archief secretarie gemeente Eindhoven 1934 - 1969, brief 'Beauftragte' d.d. 28 november
1942 aan burgemeester en brief burgemeester Eindhoven d.d. 3 december I942 aan 'Beauftragte',inv.nr. 2518.
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De  Jong,  a. w.,  deel 6 eerste helft,  317.
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De Jong, a. w., 318/319.
892 GABoZ, archief gemeentebestuur    1926   - 1971, brief   RKN   d.d. 18 februari    1943 en brief

directeur-generaal van politie d.d. 1 april 1943, inv.nr. 023A2 1943.
893 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief van gewestelijk politiepresident d.d.

5 april 1943, inv.nr. 426.
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van uitzonderingsbewijzen op 6 april nog gaande was, zodat de gedwongen evacuatie niet
voor 8 april 1943 diende te worden uitgevoerd. Indien joden echter uit zichzelf zo snel
mogelijk naar Vught wilden verhuizen, moest zulks niet verhinderd worden. 894

Opvallend is dat deze berichten afkomstig van de 'Aussenstellenleiter der Sicher-
heitspolizei und des SD' te 's-Hertogenbosch door de gewestelijk politie-president werden
doorgegeven. Dit is vermoedelijk het gevolg van de reorganisatie van de politie, waarbij
de gewestelijke politie-presidenten tevens de functie van de voormalige fgd. directeuren
van politie overnamen. Maar hierbij zal ongetwijfeld mede een rol hebben gespeeld de
hiervoor aangehaalde opdracht van de gevolmachtigde voor de reorganisatie van de
Nederlandse politie om aan opdrachten van bevoegde Duitse autoriteiten tot arrestatie,
transport en voorgeleiding van joden gevolg te geven.

Voor het eerst werden er in 'alle openheid' door de gewestelijk politie-president ook
opdrachten verstrekt en wel dat de joden zich voor hun vertrek moesten afmelden bij  "den
Politiegezagsdrager hunner woonplaats en hun huissleutel (van een naamkaartje voorzien)
bij dezen inleveren".   Bij de afmelding moest aan betrokkenen de reisvergunning  en  de
door de politiegezagsdrager ingevulde verklaring van afmelding worden verstrekt. Tot
zover de procedurele kant van de zaak, die in tegenstelling tot voorgaande acties niet door
een aanzegging of een "briefie" van een of andere politiefunctionaris namens de 'SD'
geschiedde maar middels een circulaire van de gewestelijk politie-president.

Deze laatste beperkte zich echter niet tot de procedurele kant van de zaak, maar gaf
ook opdrachten met betrekking tot de opsporing van eventueel voortvluchtige joden, die
onmiddellijk ter hand moest worden genomen. Hierbij werd aan personen, die aanwij-
zingen verstrekken, die tot opsporing van ondergedoken joden leiden, een beloning in het
vooruitzicht gesteld, waarvan het bedrag van geval tot geval door de 'Sicherheitspolizei'
te 's-Hertogenbosch werd bepaald. Veelbetekenend werd er aan toegevoegd, dat deze
beloning ook aan Nederlandse politieambtenaren uitbetaald zou worden. Om het aan-
brengen van joden te stimuleren werd aan "Ariers, die joden verborgen houden, straffe-
loosheid gewaarborgd, indien een familielid de joden  bij de politie aangeeft".   Ook   in
andere gevallen kon onder bepaalde omstandigheden van een bestraffing der arische

begunstigers worden afgezien.
Aangezien het te verwachten was dat veel joden uit het hele land zouden proberen

de Belgische grens illegaal te overschrijden, diende hieraan bijzondere aandacht te worden
besteed. In verband hiermede werd voor degene, die de illegale grensoverschrijding van
een jood verhinderde of een hem ter kennis gekomen grensoverschrijding meldde, zodat
de in overtreding zijnde joden konden worden gearresteerd, de hiervoor vermelde
beloning zelfs worden verdubbeld. En ook hiervoor gold dat de uitbetaling eveneens ge-
schiedde aan Nederlandse politieambtenaren.

895

Uit een veertien dagen later verzonden brief van de gewestelijk politie-president
blijkt dat de 'Hdhere SS- und Polizeifuhrer' nadere richtlijnen en bepalingen had vastge-
steld met betrekking tot het verblijfsverbod voor joden in de provincie. Daaruit bleek dat
het  verblijfsverbod  ook  gold  voor  functionarissen van de Joodse  raad  en z.g. "protestant-
sche Joden", zijnde "Joden,  die  naar een ander kerkgenootschap zijn overgegaan". Voorts
moesten onmiddellijk worden gearresteerd joden, die tot nu toe van de tewerkstelling
waren vrijgesteld, doch die op 10 april 1943 niet in het bezit waren van een speciale
vergunning afgegeven  door het 'Centraal Bureau voor Joodsche Emigratie'. Bij constate-

ring van een eventuele overtreding van het ontruimingsbevel, al dan niet door joden

894 GABr, archief gemeentesecretarie, telexbericht  van wnd. gewestelijk politiepresident  d.d. 6 april

1943 aan politiegezagsdragers, inv.nr. 848e.
895 RANB archief commissaris der koningin   1920   - 1969, brief gewestelijk politiepresident  d.d.   5

april 1043 aan politiegezagsdragers, inv.nr. 426.
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begaan, dienen deze personen ter beschikking te worden gesteld van de bevoegde Aussen-
stelle der Sicherheitspolizei.896

Bij het vertrek der joden naar het kamp te Vught dienden de door hen verlaten
woningen volgens voorschrift te worden afgesloten en verzegeld, waarbij in de betrokken
woningen de aansluitingen van gas, water en electriciteit moesten worden afgesloten. De
verlaten woningen dienden tot het tijdstip waarop de inboedel werd weggehaald, geregeld
door speciale patrouilles te worden gecontroleerd om eventuele diefstal tegen te gaan. De
huissleutels moesten door de plaatselijke politie zodanig worden bewaard, dat men, indien
later de boedel werd weggehaald, deze te allen tijde ter beschikking had:97

Uit een medio december '42 verzonden brief aan alle burgemeesters in Noord-
Brabant bleek dat de 'Beauftragte' van de Rijkscommissaris het uitsluitend beschikkings-
recht had verkregen over alle in dit gewest onbewoonde aan joden toebehorende wonin-
gen. De huissleutels van deze woningen zullen "mitsdien slechts aan hem of een door hem
aan te wijzen persoon ter hand moeten worden gesteld".898

In Tilburg kwamen in april '43 volgens Gerrit Kobes, medewerker van het gemeen-
tearchief Tilburg, naar schatting nog tweehonderdenzeventien joden in aanmerking voor
deportatie. In totaal meldden zich veertig joden, zijnde    1 8% . In werkelijkheid    was   dit

percentage iets hoger omdat de medewerkers van de Joodse raad zich (nog) niet be-
hoefden te melden. Dit neemt niet weg dat het duidelijk is dat de meeste Tilburgse joden

op 10 april onderdoken of al ondergedoken waren en geen gehoor gaven aan de oproep.
Boersma meldde op 13 april '43 aan de gewestelijk politiepresident te Eindhoven, dat de
verwijdering der joden in Tilburg ordelijk verlopen was. 899

Begin april 1943 ontvingen de toen nog in Breda woonachtige joden bericht dat zij
zich 10 april moesten melden in het kamp te Vught. Onder hen bevonden zich ook de
drieentachtigjarige Carolina Egger en de zevenentachtigjarige Louis Haas, die verbleven
in het Laurensziekenhuis en de burgemeester toestemming verzochten om gebruik te
mogen maken van taxi's. 900

Inspecteur Greve had in die tijd de joodse familie Tokki, die aan de Terheijden-
seweg woonde, meegedeeld  dat de politie niets  meer  voor  hen  kon  doen  en  dat  zij,  als  er
geen andere methode meer was, zouden moeten vertrekken. De vrouw, die dik in de
tachtig was, voelde er niets voor om te vluchten, maar de man van zijn kant voelde er
evenmin iets voor om te vertrekken en dan te sneuvelen. Inspecteur Greve vertrok hierop
naar huis en ging de volgende dag terug om poolshoogte te gaan nemen. Er werd niet
open gedaan en na de toegang geforceerd te hebben, werd er niemand meer binnen aange-
troffen. Na de bevrijding bleek dat Tokki en zijn vrouw bij de buren waren ondergedoken

en dat zij daar al die tijd hadden gezeten.
901

Op 16 april 1943 meldde de plaatsvervangende Bredase commissaris van politie  dat
geen van de opgeroepen personen zich had afgemeld. Na het vertrek waren wel de sleutel
van de woning van Samuel aan de Willemstraat en twee sleutels van de woning van het

896         RANB, t.a.p., brief gewestelijk politiepresident   d.d. 19 april    1943 aan politiegezagsdragers,
inv.nr. 426.

897 Idem.
898 RANB, t.a.p., brief commissaris der provincie Noord-Brabant   d.d. 16 december    1942    aan

burgemeesters, inv.nr. 426.
899 De Beer, a. w., 84.
900 Lossez, t.a.p., 46.
901 Interview met oud-hoofdinspecteur P.J. Greve te Breda door werkgroep gemeentelijke archief-

dienst Breda.
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gezin Cohen aan de Haagdijk bezorgd.902
De voorzitter van de afdeling Breda van de Joodse raad Henry Samuel was enkele

dagen voor deze laatste grote wegvoering met zijn gezin ondergedoken.%3 Samuel had
tevoren veel Bredase joden geadviseerd om onder te duiken, hetgeen ook op vrij grote
schaal is gebeurd. Helaas zijn veel van hen nadien door verraad nog Opgepakt.904

Op 9 en 10 april '43 werden vanuit Oss zeventien ouderen en invaliden samen met
vele andere bejaarden en zieken uit andere Brabantse steden naar Westerbork afgevoerd.
Op 10 april '43 werden in Oss tachtig mannen, vrouwen en kinderen uit hun huizen ge-
haald en met vrachtwagens naar het kamp Vught gebracht.905

- Jacht op ondergedoken joden

De Jong schat het aantal joden, dat min of meer permanent ondergedoken zat op achttien-
duizend, maar voegde er aan toe dat dit getal de 'orde van grootte' aangaf, maar in
werkelijkheid hoger was, omdat vele duizenden zijn gepakt en t6ch gedeporteerd.
Vandaar dat De Jong het totaal aantal ondergedoken Joden schatte op vijfentwintigdui-
Zend. 906

Dat door de 'vangpremies' de jacht op ondergedoken joden zou worden geintensi-
veerd, spreekt voor zich. In een van de geheime weekrapporten van de 'Sicherheitspoli-
zei' stond hierover vermeld, dat de laatste weken de arrestatie van voortvluchtige joden
krachtiger werd aangepakt, doordat door het uitloven van premies gebruik kon worden
gemaakt van de grotere hulp van speciaal uitgezochte Nederlandse politie-eenheden en
ook de medewerking van de Nederlandse bevolking kon worden gestimuleerd. In veel
gevallen vond eerst een anonieme aangifte plaats en na het ophalen van de betrokken
Joden kwam de aanbrenger zich persoonlijk melden om de premie in ontvangst te nemen.

Dankzij de extra beloningen konden in de afgelopen anderhalve maand verscheidene dui-
zenden niet vrijgestelde, ten dele ook ondergedoken joden op snellere wijze bijeenge-
bracht worden. 907

Een feit is dat ook zonder de uitgeloofde premies het aantal anonieme brieven over
al dan niet joodse onderduikers maar ook over andere strafbare feiten (zwart-handel en
frauduleus slachten) bijzonder groot was. Een bijkomend probleem was, dat die brieven
vaak gericht waren aan een bepaalde 'foute' politieman of aan de afdeling 'Politieke' of
'Preventieve Politie'.   Om de inhoud daarvan  toch te weten te komen,   zijn   in  tal   van
korpsen ware kunststukjes uitgehaald, doch daarover later meer. Van de Eindhovense
'Politieke Politie' is uit het enige bewaard gebleven maandverslag over de periode 15 mei
t/m 14 juni '43 bekend, dat in die periode tien voortvluchtige joden werden aangehouden,
die ter beschikking van de 'SD' werden gesteld, waarbij twee valse en vijf vervalste
persoonsbewijzen in beslag werden genomen. Bovendien werden vier personen gearres-
teerd en overgegeven aan de 'SD' in verband met het verkopen van drie persoonsbewijzen
bestemd voor joden. 908

902 GABr, archief gemeentepolitie   1937  - 1974, brief  van plv. commissaris van politie  d.d. 16 april
1943 aan gewestelijk politiepresident, inv.nr. 848e.

90 Lossez, t.a.p., 46.
904        Lossez,  t.a.P·,39 en 45.
905 Mooren, a.w., 35.
906         De  Jong,  a. w.,  decl 6 eerste helft, 344/345.
907         De Jong,  a. w.,  deel 6 eerste helft,  347  en  348.
908 AGPE, correspondentie over maandrapporten, maandrapport politieke politie half april - half mei
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In Breda, waar betrekkelijk veel joden waren ondergedoken, werden evenals elders
nog tal van onderduikers gearresteerd. Zo werden op 29 mei 1943 in het huis van
mevrouw Hofman-Swijgman aan de Wethouder Romboutstraat niet minder dan zestien
joden, die daar door haar verborgen werden gehouden, gearresteerd.909

- Veel aanhoudingen in Tilburg

Het aantal ondergedoken joden in Tilburg is, volgens eerdergenoemde Kobes, weliswaar
driemaal zo groot geweest als het landelijke gemiddelde, opvallend groot is ook het aantal
joden dat door de Tilburgse politie is gearresteerd. Vrijwel iedere maand werd er in het
maandverslag melding gemaakt van aanhouding van ondergedoken joden. Het betrof soms
enkele joden maar aantallen van acht (half maart - half april) tot zelfs tien (half april -
half mei '43) in een maand zijn ook voorgekomen. Hierbij dook regelmatig de naam van
de beruchte oppperwachtmeester Gerrits op. In het maandverslag van 15 mei - 14 juni '43
werd ook nog melding gemaakt van het feit dat Gerrits een eervolle vermelding van de
burgemeester benevens een gratificatie van vijftig gulden had ontvangen, omdat het gelukt
was vijf te Eindhoven woonachtige jodensmokkelaars en handelaren in persoonsbewijzen
aan de 'SD' over te leveren. Het maandverslag van 15 maart - 14 april 1943 maakte ook
nog melding van de beroving van een jood en een jodin tijdens het in de zomer van '42
plaats gehad hebbend transport naar Belgie, waarvoor zij duizend gulden zouden betalen.
Tijdens de tocht werden zij door zgn. commiezen gecontroleerd, die hen beroofden van
vijfduizend gulden en een aantal sieraden, die voor achthonderd gulden werden verkocht.
De daders -zes in getal- werden aangehouden, waarvan er twee ter beschikking van de
'Sicherheitspolizei' in 's-Hertogenbosch werden gesteld en de andere vier -ook nog
vanwege andere strafbare feiten- verbleven in het huis van bewaring of de strafgevangenis
in Breda.910

In het maandverslag over de periode 15 mei - 14 juni 1943 werd melding gemaakt
van het op 1 juni '43 overbrengen naar Vught van de "hier wegens ziekte nog achterge-
bleven joden". Behalve de "gemengd-gehuwden, ongeveer veertig in getal,   en de leden
van den Joodsen   Raad is Tilburg Jodenvrij geworden", aldus de Tilburgse korpschef
Boersma. Die overgebleven leden van de Joodse raad zijn samen met nog enkele andere
joden in de nacht van 28 op 29 september 1943 op last van de 'SD' te 's-Hertogenbosch
gearresteerd. De twaalf aangehouden joden werden op 29 september door manschappen
van de 'Ordnungspolizei' opgehaald voor transport naar Westerbork.911

In verband met het treffen van een financiele regeling voor de door de gemeente
gemaakte onkosten terzake van het op transport stellen van Joden, verzocht de secretaris-
generaal van het departement van binnenlandse zaken op verzoek van de commissaris-
generaal voor bestuur en justitie hem hiervan voor 8 november 1943 een opgave te doen
over de periode 15 mei 1940 tot 1 oktober 1943. De kosten van politiebewaking c.q.
assistentie zowel bij het transport van afgevoerde joden als bij de bewaring, opslag,
bewaking van achtergelaten inventarissen en ontruiming van achtergelaten woningen
konden eveneens worden opgegeven. Als er na 1 october 1943 nog regelmatig in al deze
gevallen kosten moeten worden gemaakt, werd hiervan een afzonderlijke opgave inge-
wacht.912

909 Lossez, t.a.p., 45.
910 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, diverse maandverslagen, inv.nr.  3.
911 GAT, archief gemeentepolitie    1844   - 1967, maandverslag 15 september   - 14 oktober    1943,

inv.nr. 3.
912 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969 circulaire departement van binnenlandse

zaken  d.d. 22 oktober  1943 aan burgemeesters, inv.nr.  426.
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Dit verzoek kwam op een tijdstip dat in Amsterdam na een tweetal razzia's het
overgrote deel van de in Nederland verblijvende joden was gedeporteerd, de Joodse raad
was opgeheven en ook hun leiders Cohen en Asscher naar Westerbork waren overge-
bracht.913

- Situatie blijft onveilig

De situatie voor de ondergedoken joden bleef onveilig en met de regelmaat van de klok
werden er aanhoudingen verricht. Er zijn in die tijd veel ondergedoken joden verraden,
niet alleen door NSB-ers, maar ook vanwege ordinaire burenruzies. 914

Soms betrof het ook arrestaties door de 'Sicherheitspolizei' uit een andere streek van
het land. Zo werden door leden van 'Sicherheitspolizei' uit Dordrecht op 4 januari 1944
's morgens om half zeven te Breda twee joden en de bewoner van een pand aan de
Cartier van Disselstraat aangehouden en vandaar op transport gesteld naar Dordrecht.
Enkele dagen later werden de in het bewuste pand aangetroffen goederen afkomstig van
de joodse familie door de afdeling 'Politieke politie' per Van Gend en Loos naar Dor-
drecht verzonden. 915

In Helmond werden op 21 maart 1944 door een lid van de politieke en preventieve
politie voor de 'Sicherheitspolizei' vier joden aangehouden, die verbleven in het ouderlijk
huis van pater Leblans, de rector van 'Christus Koning', die eveneens werd gearres-
teerd:16

De vier joden en pater Leblans werden enkele dagen later door een medewerker van
de 'Sicherheitspolizei' en vorenbedoeld lid van de politieke en preventieve politie
overgebracht naar 's-Hertogenbosch en ingesloten in het Huis van Bewaring. 917

Van hieruit werden zij op 31 maart 1944 door personeel van de politie Den Bosch
op transport gesteld naar Westerbork, terwijl pater Leblans werd vrijgelaten.918

Van de joodse onderduikers is volgens De Jong ongeveer 66nderde gegrepen en
gedeporteerd:19

Volgens Van Oirschot zijn duizenden (Brabantse) joden ondergedoken, waarvan
ongeveer de helft nog in Duitse handen viel. Hij schat, dat 49,5 procent van de joden uit
Noord-Brabant in de oorlog werd omgebracht.920

Transporten naar Westerbork bleven ook in 1944 plaatsvinden evenals pogingen om
daarbij te ontsnappen. Over een op 8 mei '44 vanuit 's-Hertogenbosch plaatsgevonden
transport van negen joodse arrestanten rapporteerde een opperwachtmeester van de
Bossche politie, dat een 24-jarige arrestante driehonderd meter voorbij het station
Hoogeveen uit de trein sprong. De opperwachtmeester trok aan de noodrem, sprong zelf
uit de trein en schoot tweemaal in haar richting, zonder haar te raken, waarna zij bleef
staan en kon worden gegrepen. Van enige activiteit van de overige vier politiemensen is
niets gebleken. Maar de betreffende opperwachtmeester had er alles aangedaan om te

913
De Jong, Het Koninkn)k der Nederlanden in de Tweede WereWoorlog, deel 12 eerste helft, 458.

914
Dekkers,B&W rond de Tweede Wereldoorlog in Groot-Eindhoven, 70.

915
GABr, archief gemeentepolitie 1937 - 1974, brief commissaris van politie d.d. 12 januari 1944
aan korpschef van politie te Dordrecht, inv.nr. 842e.

916 GAHm, archief gemeentepolitie  1892  - 1949, dagrapport  van 21 maart 1944, inv.nr.  37.

917 GAHm, t.a.p., dagrapport van 24 maart 1944, inv.nr.  37.
918 SAsH, archief aanvulling politie, nachtrapport van 30 op 31 maart 1944 nr. 90, inv.nr. 17.
919 De Jong,  a.w.,  deel 7 tweede helft,  1018.

920 Van  Oirschot e.a., Encydopedie van Noord-Brabant,  deel  2,  275.
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kunnen melden, dat het transport in zijn geheel te Assen werd afgeleverd.921
Vanuit Den Bosch werden op 2 juni 1944 nog twee joodse mannen, drie joodse

vrouwen en twee kinderen op transport gesteld naar Assen, waarbij zich geen bijzonder-
heden hadden voorgedaan. 922

In 's-Hertogenbosch, waar in 1941 ruim vierhonderd joden woonden, keerden er na
de oorlog slechts dertien terug uit de kampen waarheen zij waren gedeporteerd. Vanuit de
verschillende schuilplaatsen, waaronder veel onderduikadressen in de stad zelf, doken
honderddrietndertig joden op. 923

Op 3 juni 1944 zouden de laatste in Vught verblijvende joden, waaronder ook
degenen, die nog bij de Philipswerkplaats werkzaam waren, op transport worden gesteld
naar Auschwitz met uitzondering van de gemengd-gehuwden, die naar Westerbork werden
overgeplaatst.

924

De laatste trein uit Westerbork naar het kamp Bergen-Belsen is op 13 september
1944 vertrokken, nadat op 3 september nog een trein naar Auschwitz en op 4 september
een trein naar Theresienstadt was vertrokken. 925

$ 7.  Oordeel over optreden van politie

"De hulp die de Nederlandse politie, de Amsterdamse in het bijzonder, de bezetter bij de
deportatie heeft geboden, is in West-Europa zelfs uitzonderlijk geweest. Alleen in
Frankrijk hielp de plaatselijke politie de bezetter eveneens   bij het wegvoeren", aldus
Meershoek in zijn studie over de Amsterdamse hoofdcommissaris Tulp en de deportatie
van de joden. 926

Het zou te ver voeren om nader in te gaan op de rol van de Franse politie bij de
deportatie van de joden. Dit neemt niet weg dat het wel heel erg simpel is om alleen te
wijzen op de hulp van de plaatselijke politie bij het wegvoeren en geen melding te maken
van de razzia's en het even beroemde als beruchte drama van de 'Vdlodrome d'hiver' te
Parijs en de uitkamming en gedeeltelijke vernietiging van de oude havenwijk in Marseille
('La  Bataille de Marseille').   Dat  was  echt  van een andere  orde dan alleen  maar  hulp  bij
de  wegvoering. 927

Presser wees er op dat de politie in de oorlogsjaren zeker ten aanzien van het Joodse

probleem heel vaak in conflictsituaties terecht kwam. De politie werd aan grote span-
ningen blootgesteld, bedreigd met scherpe represailles en belast met opdrachten, welke
haar bij voortduring voor gewetensconflicten stelden. Niet weinig politiemannen hebben
bij dit verzet hun leven ten offer gebracht aan wat zij hun gewetensplicht achtten; anderen
poogden met kleine middelen te saboteren. Zij zagen niet, hoorden niet, vonden niet. 928

Volgens In 't Veld was het medewerken aan arrestaties op politieke gronden en het
ophalen van Joden e.d. een punt, waarop niet te transigeren viel. Hier deden zich vooral
voor de politie grote moeilijkheden voor, aangezien de Duitsers bij herhaling een beroep
deden op de medewerking van burgemeesters en politieautoriteiten voor dit 'vuile' werk.

921 RANB archief commissaris van de koningin 1920 - 1969, melding Politie 's-Hertogenbosch d.d.9  mei  1944  nr.  31 aan gewestelijk polittepresident, inv.nr.  430.
922

SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport 2 juni 1944 nr. 154, inv.nr. 17.

m      Vos e.a., De  geschiedenis van een Brabantse stad  1629 -  1990,381.
924

Blanken,  a. w., 294/295.

925     Dankers & Verheul, Bezet gebied dag in dag uit, 122.
926

Meershoek,  a, w.,  36.

927
Rajsfus, La Police de Vichy , 124 e.v. en 213 e.v..

928
Presser, a. w., deel II, 176/179.
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Dat een goed Nederlander deze medewerking had te weigeren, was ook zonder uitdrukke-
lijk voorschrift (i.c. de 'Aanwijzingen') voor ieder duidelijk. 929

Flap, Geurts en Ultee concluderen dat uit diverse lokale studies blijkt, dat de
Nederlandse politie alom werd ingezet als helper bij deportatiewerkzaamheden, terwijl de
daadwerkelijke inbreng van de Duitse bezetter bij de deportatie gering bleef. Zij vragen
zich af "waarom voerden Nederlandse politiemensen de deportatie van land- en veelal
dorpsgenoten uit en waarom voerden zij bevelen daartoe zo efficient uit? „930

Volgens Hirschfeld is niet bekend hoeveel joodse burgers door eigen politiemensen
werden overgedragen, maar vast:staat niettemin dat alle Nederlandse politieformaties vanaf
het begin aan de zogenaamde 'Judenaktionen' hebben deelgenomen. Naast de gekazer-
neerde eenheden werd ook de gemeentepolitie in toenemende mate ingeschakeld. Met
name in de kleinere gemeenten was uitsluitend de plaatselijke politie verantwoordelijk
voor het in opdracht van de burgemeesters begeleiden van de joodse inwoners naar de
aangewezen verzamelpunten. 931

Volgens Van den Oord was er van verzet van de autoriteiten tegen de deportaties
van joden uit Noord-Brabant geen sprake. De spoorwegen, de Nederlandse politie en de
burgemeesters werkten loyaal mee, waardoor het aantal te deporteren joden door de
bezetter gemakkelijk werd gehaald.932

Naar aanleiding van het optreden van de politie tijdens de April-mei-staking
vergeleken met de betrokkenheid die de politieambtenaren nog maar een half jaar eerder
aan de dag hebben gelegd bij de deportaties van de joden, wijzen deze reacties, aldus
Hirschfeld, op een opvallende ontwikkeling die binnen het Nederlandse politiekorps heeft
plaatsgevonden. 933

De Jong stelde vast, dat er vrijwel geen onderdeel van het Nederlandse overheids-
apparaat is te noemen, dat niet direct of indirect met de jodenvervolging of jodendeporta-
ties te maken kreeg, waarbij de politie en de rijksinspectie van de bevolkingsregisters een
bij uitstek noodlottige rol hebben gespeeld.     In dit verband vroeg    hij    zich    af    wat    er
gebeurd  zou zijn, indien de Nederlandse politie, voorzover  niet  'fout',  en de Nederlandse
Spoorwegen in juli '42 bij het begin van de deportaties daaraan medewerking geweigerd
hadden? De bezetter zou zijn opzet niet hebben laten varen en het verzet van de politie
door represailles en van de spoorwegen door hard ingrijpen hebben gebroken, maar aldus
De Jong, wat zou er een bezielende werking hebben uitgegaan van de weigering van poli-
tie en spoorwegen.

934

Naar de mening van Van der Zee had de eenvoudige politieman het niet gemakkelijk
onder de bezetter. Als 'collega' kreeg hij immers te maken met de WA, de weerafde-
lingen   van   de   NSB,   met de Duitse militairen   van de weermacht,   met   de   'SS',   de
'Sicherheitspolizei'  en de 'Grune Polizei', terwijl  van de chefs geen enkele aanmoediging

uitging om bepaalde verordeningen te saboteren, laat staan daartegen in opstand te
komen. 935

Ofschoon in een ander verband merkte Kortenhorst bij een dergelijke casus op dat
een en ander beoordeeld dient te worden naar de stand van de oorlog en naar de kansen

929 In 't Veld, de gemeenten, in Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd, 448/449.
930

Flap,. Geurts   en   Ultee,   de  jodenvervolging   in   lokaal   perspectief,   in De organisatie van de
bezetting,  47.

931
Hirschfeld, a.w., 146.

932 Van den Oord, Vervolgd en vergeten, 26.
933

Hirschfeld,  a. w.,   150.

934
De  Jong,  De  Jodenvervolging   I,  64165.

935 Van der Zee, Om erger te voorkomen, 238/239.
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van slagen. Wellicht zou een weigering tot medewerking van politie en spoorwegen in
combinatie met een weigering tot medewerking van de Joodse raad wel (enig) effect
hebben gesorteerd. Doch zelfs in dat theoretische geval blijft het de vraag, of daarmede
de deportatie van de joden voorkomen had kunnen worden. In het gunstigste geval zou er

936sprake zijn geweest van vertraging en dat was nu juist wat de Joodse raad nastreefde.
Voor alle duidelijkheid zij hier nogmaals vermeld dat zowel Presser: "Ook omtrent

Noord-Brabant zijn de gegevens nogal schaars als In 't Veld: "De geschiedenis van
„937

de Joden in 'de provincie' tijdens de Duitse overheersing is voor een groot deel onbe-
kend gewezen hebben op het ontbreken van relevante gegevens om een helder beeld 938

te kunnen vormen over de gang van zaken in de 'provincie'.

- Zwarte bladzijde

De deportatie van joden is voor velen een zwarte bladzijde in hun geschiedenis. Allereerst
natuurlijk voor de in ons land verblijvende joden. Achteraf kan men zich afvragen, hoe
deze tragedie plaats heeft kunnen vinden. Ook veel jonge joden kunnen niet begrijpen, dat
hun ouders zo weinig verzet hebben geboden. Maar daarover merkte Wiesenthal op, dat
men de tijd moet kennen om te weten hoe moeilijk dat geweest zou zijn. 939

Wiesenthal merkte verder op -hoe vreemd het ook klinkt- dat een volk dat 2000 jaar
werd vervolgd het gevaar van de vervolging door Hitler onderschat had. In plaats van
zich te verzetten of ten minste te vluchten, dachten zij op een of andere manier tot een
akkoord te komen. 940

Dat dachten ook de leden van de Joodse raad. Zij meenden door een schijn van
volgzaamheid te tonen, te kunnen saboteren en daardoor de werkelijke doorvoering der
maatregelen te kunnen uitstellen. Indien de Joodse raad een slogan van node had gehad
zou "redden door rekken" of "door rekken en remmen" niet slecht gepast hebben. Het
tempo van de jodenvervolging en de jodendeportaties is evenwel van meet af aan louter
door de bezetter bepaald en de Joodse raad heeft in feite niet 'gerekt' en evenmin
'geremd', aldus het harde oordeel  van De Jong. 941

Het oordeel na de bevrijding over de twee voorzitters van de Joodse raad (Cohen en
Asscher) van de daartoe speciaal ingestelde 'Joodse Ereraad' was overigens eveneens
allesbehalve mild. Hun gedrag was laakbaar ten aanzien van de vorming van de Joodse
raad op Duits bevel, de uitgave  van  het 'Het Joodsche Weekblad', de medewerking   aan
maatregelen als invoeren van de jodenster en de bevelen aan de joden om naar Wester-
bork te gaan en voorts de uitgeoefende dwang bij de speciale belasting, die de Neder-
landse joden moesten betalen. Hun gedrag werd zelfs zeer laakbaar bevonden wat betreft

de medewerking, verleend bij selectie voor de deportatie (in het bijzonder toen in mei
1943 de Duitsers de voorzitters van de Joodse raad dwongen zelf actief mensen voor
deportatie te selecteren). 942

Als de Joodse raad nauwelijks een rol van betekenis heeft gespeeld in de vertraging van
de deportatie, wat kon dan van de Nederlandse politie verwacht worden? Een organisatie

936 Kortenhorst, Was samenwerking met den vijand geoorloofd,, 12.
937

Presser, a. w., deel I, 415.

938
In  't  Veld, De Joodse Ereraad,  31.

939 Wiesenthal, Geen wraak maar gerechtigheid,  336.
940 Wiesentahl, a.w., 369.
941 De Jong, a.w.,  deel 7 eerste helft, 365 en 366.
942

In 't Veld, De Joodse Ereraad, 61.
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waarin inmiddels een niet onbelangrijk aantal 'foute' elementen waren geinfiltreerd en
die door volslagen 'foute' hulporganisaties als Vrijwillige hulppolitie en Landwacht
werden 'geassisteerd'. Toch heeft  een  deel  van de Nederlandse politie  'door  niet  te  zien,
niet te horen en niet te vinden' wel degelijk getracht de deportatie te saboteren. Dit alles
neemt niet weg dat het ook voor de politie een 'zwarte bladzijde' in haar geschiedenis zal
blijven, ondanks de verzachtende omstandigheden, die zijn aan te voeren en de offers, die
door individuele politiefunctionarissen zijn gebracht.
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Hoofdstuk XI Optreden tegen overtreders

Tot de taak van de politie behoorde ook in de bezetting de controle op de naleving van
wetten en verordeningen. Van de zijde van de Duitse autoriteiten werd een krachtdadig
politie-optreden verwacht, zoals dat ook in Duitsland het geval was. Voor de Nederlandse

politiefunctionarissen, die in het algemeen betrekkelijk weinig processen-verbaal opmaak-
ten, bestond er weinig reden om hun gedragspatroon te wijzigen.

$   1.     Politieoptreden

Het politieapparaat was "gewend gegeven bevelen uit te voeren, stiptelijk en zonder
aanzien des persoons", aldus typeerde Mijnlieff de Nederlandse politie  aan het begin  van

de bezetting. 943

Deze typering was in ieder geval juister dan de door hem gemaakte analyse dat
ditzelfde apparaat  "vast lag  in de  hand  van de Nederlandse autoriteiten".944

Dat gold eigenlijk alleen voor de koninklijke marechaussee en zeker niet voor de
gemeentepolitie, terwijl hierbij toch de meeste politiefunctionarissen waren ingedeeld. Een
totaal versnipperd politieapparaat kreeg eind mei '40 de taak om "de openbare rust, orde
en veiligheid te bewaren". 945

Dit was weliswaar ook de taak van de politie voor het uitbreken van de vijandelijk-
heden maar toch was er een groot verschil. Nu kwam de Nederlandse politie onder
toezicht van de Duitse politie te staan aan wier aanwijzingen zij gebonden was. 946

Binnen de kringen van de gemeentepolitie ontstond er grote opschudding toen
bekend werd dat er tijdens een in de eerste helft van oktober '40 gehouden dienstbespre-

king door een Duitse politie-officier opdracht was gegeven om "per dag per man vijftien
processen-verbaal" op te maken. Zelfs Rauter ging dit te ver en hij keurde deze gedrags-
lijn, die tot 'verbalenjagen' zou leiden 'vanzelfsprekend' af. Teneinde de rust in de
politiekorpsen te doen wederkeren, volgde in december 1940 een publicatie in het
Algemeen Politieblad van de secretaris-generaal van het departement van justitie, waarin
hij verzoekt erop toe te zien, dat soortgelijke orders niet opnieuw worden gegeven. 947

- Tweeerlei optreden

Het gevolg van de onder toezichtstelling van de Duitse autoriteiten was, dat -volgens de
waarnemende Roosendaalse korpschef Stuitje- het politie-optreden tijdens de bezetting in
grote lijnen kon worden verdeeld in:
-      optreden ten behoeve van de Nederlandse justitie en de eigen bevolking en

-     optreden als verlengstuk van de bezetter. 948

Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een wel zeer grove indeling betreft, die in de
praktijk lang niet altijd zo duidelijk was. Voor de burgerij waren het immers vaak "voor-
schriften van de Duitsers" ook als deze door de Nederlandse ,autoriteiten (secretarissen-

943    Mijnlieff, de Nederlandse politie tijdens de bezetting, in Onderdmkking en venet. Nederland in
oorlogstild, 418.

944 Idem.
945   Verordening van de RKN betreffende uitoefening van regeringbevoegdheden d.d. 29 mei 1940

(Stuk 1 - 3/1940), in Verordeningen voor her bezette Nedertandsche gevied, deel A.

946 Idem.
97 Algemeen Politieblad, nr. 48 van 5 december 1940.
948 RANB, archief militair gezag, nota van inspecteur H. Stuitje d.d. 14 februari 1945, inv.nr. 540.
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generaal) waren uitgevaardigd.    Naar het oordeel    van de burgerij,    die in beginsel    een
bekeuring toch al niet met 'gejuich' begroette, kon de politie zich maar het beste onthou-
den   van ' verbaliserende activiteiten'.    Door het merendeel    van de politiefunctionarissen
was dit signaal duidelijk opgepakt, hetgeen resulteerde in meer waarschuwingen en
minder processen-verbaal.

- Ontevreden burgemeester

In Bergen op Zoom was dit aanleiding voor een duidelijk conflict tussen burgemeester en
politiepersoneel. In maart 1941 deed de nog in functie zijnde vooroorlogse burgemeester
enige opmerkingen, welke hem waren ingegeven door gedragingen van het Bergse politie-

949korps, toekomen aan de commissaris van politie.
De burgemeester was van mening dat de houding der agenten in het algemeen wel

enigszins was verbeterd, maar hij bleef desalniettemin van mening, dat er nog veel moest
veranderen, voordat van een behoorlijke houding kon worden gesproken. Voor alles zou
in het oog moeten worden gehouden dat men beleefd was en ook de houding die indruk
vestigde. Ofschoon de burgemeester van mening was dat in dienst resoluut werd opgetre-
den en de verkregen opdrachten rustig en kalm werden volbracht, was hij over de
controle op het sluitingsuur niet helemaal tevreden. Men liet daarbij weliswaar niets over
zijn kant gaan en bleef op sluiting staan zonder na aanmaning weg te gaan. De burge-
meester vond dit evenwel niet voldoende, omdat het zo moest zijn, dat de eigenaren van
de inrichting dit uit zichzelf zouden doen.950

De echte kritiek van de burgemeester richtte zich echter op de wijze waarop werd
gesurveilleerd. Het rijden van rondes bestaat  niet  "in het rustig  voor zich uitkijken",  want
daar  "komt  men niet verder  mee".  Het  was de burgemeester bij herhaling opgevallen,  dat
er leden van het korps waren, die niets zagen, hetgeen ook bleek uit het feit dat er geen
processen-verbaal werden opgemaakt. Zoals ook in die tijd al gebruikelijk werd er door
de burgemeester op gewezen, dat het geen wedstrijd moest worden, wie de meeste verba-
len maakte. Dat nam niet weg dat helaas moest worden vastgesteld, dat er veel te weinig
verbalen werden opgemaakt, omdat men eenvoudig niets   zag. De burgemeester   was   van
mening dat overtredingen helaas veel voorkwamen en dat alleen, indien er scherp opgelet
werd, het "dan gauw uit zou zijn" en er niet gezegd zou worden, dat men toch niets zag.
Vandaar dat de burgemeester degenen, die geen of bijna geen processen-verbaal maakten,
voorhield, dat zij zouden moeten gaan begrijpen, dat hij hen ongeschikt zou achten voor
politiediensten. De commissaris van politie kreeg van hem dan ook de opdracht hem
maandelijks een overzicht te geven van het door iedere agent opgemaakte aantal proces-
sen-verbaal.wi

Maar hij had nog meer reden tot klagen en wel over "het aannemen van sigaren,
drank  e.d. in dienst", dat ofschoon dit nimmer mocht voorkomen, helaas  toch het geval
was. Wilde men echter, zo meende de burgemeester, het gezag niet verliezen dan moest
men in dienst nooit iets aannemen. Dit gold vooral voor vriendelijkheden van de zijde van
houders van inrichtingen. Ten slotte werd er naar de mening van de burgemeester veel te
zoetsappig opgetreden tegen straatschenderij.   In die gevallen moest de stelregel   zijn,   dat
overtreders meegenomen werden  naar het bureau. Ingevolge  de  door de burgemeester  ver-
strekte opdracht diende het gehele personeel (commissaris en inspecteurs incluis) zijn

949 GABoZ, archief gemeentebestuur    1926   - 1971 brief burgemeester   d.d. 5 maart     1941    aan
commissaris van politie, inv.nr. dossier 31 D/194f.

950 Idem.
951 Idem.
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brief voor gezien te tekenen, hetgeen ook is gebeurd.02
De controle op het sluitingsuur van cafts was niet alleen in Bergen op Zoom een

bron van 'aanhoudende  zorg'.  Een veel voorkomend gebruik was het klaar zetten van een
of meer glaasjes sterke drank, die door het controlerende politiepersoneel ter plaatse
werden geconsumeerd. Dat door de burgemeester van Bergen op Zoom hiertegen stelling
werd genomen, was volkomen terecht, maar of het veel effect heeft gesorteerd, valt te
betwijfelen. De Bergse politiefunctionarissen werden door de burgemeester overigens weI
behoorlijk onder druk gezet om hun activiteiten op te voeren, hetgeen door de burgerij nu
juist werd gezien  als  'hulp  aan de bezetter'.

- Verduistering

Een van de eerste verordeningen waarmede alle burgers te maken kregen, waren de
verduisteringsvoorschriften, zoals die begin juli 1940 door de Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied werden vastgesteld. Het verduisteren geschiedde "ten behoeve
van de verdediging van het land en van de bescherming van het leven en het eigendom
der burgerbevolking" tegen luchtaanvallen  voor  de  duur  van de oorlog. 953

Er moest worden verduisterd tussen zonsondergang en zonsopgang en wel zodanig
dat uit gebouwen en woningen geen licht naar buiten scheen. Voorts werd bepaald dat alle
lichtbronnen, die gemist konden worden, buiten werking werden gesteld. Een probleem
vormden de verlichting van vestibules, portalen en gangen en de binnenverlichting van
motorvoertuigen, spool-treinen, trams en autobussen. Deze moesten worden verlicht door
middel  van een "donkerblauw licht".954

De verlichting van de verkeersmiddelen vormde het grootste probleem. Die moesten
van een "afgeschermde verlichting" voorzien worden en "tegen zicht van boven" worden
afgeschermd. Voetgangerslantaarns mochten   in de openlucht slechts op zodanige wijze
gebruikt worden, dat het licht er van niet naar boven scheen en andere deelnemers aan het
verkeer er niet door verblind werden. Voetgangerslantaarns, die op onjuiste wijze
gebruikt werden, konden inbeslaggenomen en verbeurdverklaard worden. 955

Ofschoon de bevoegde Nederlandse politieorganen met de controle op de verduis-
teringsvoorschriften werden belast, moest ook aan "alle mogelijke directe instructies van
Duitsche politieorganen" gevolg worden gegeven, ook wanneer deze in strijd waren met
instructies van de op zichzelf bevoegde Nederlandse politieorganen. 956

Sinds de invoering van de verplichting om met ingang van november '41 iedere
maand een rapport uit te brengen aan de Verbindingsofficier van de 'Befehlshaber der
Ordnungspolizei' te 's-Hertogenbosch over de 'werkzaamheden van de politie' heeft de
controle op de verduisteringsvoorschriften in het middelpunt van de belangstelling
gestaan. 957

In het eerste door de politie Tilburg ingezonde maandverslag werd melding gemaakt
van tweednvijftig opgemaakte processen-verbaal en zesenvijftig uitgedeelde waarschuwin-
gen terzake overtreding van de verduisteringsvoorschriften. In de maandverslagen in het
voorjaar '42 daarentegen werd slechts melding gemaakt van tien processen-verbaal en

952 Idem.
953

Verordening  van RKN betreffende het verduisteren  d.d.   9  juli  1940  (Stuk  9
- 34/1940), opgeno-

men in Verordeningen voor het bezette  Nederlandsche  gebied, deel A.
954 Idem.
955 Idem.
956 Idem.
957 AGPE, brief van 'Verbindungsofficier BdO' d.d. 20 oktober 1940 aan hoofdcommissaris van

politie te Eindhoven, dossier 2439.
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zeven waarschuwingen en in het daaropvolgende verslag echter weer van zesenzestig
processen-verbaal en tweetnvijftig waarschuwingen. 958

Ook nadat de verplichting tot rapporteren aan de verbindingsofficier was vervangen
door een rapportage aan de procureur-generaal, fgd. gewestelijk directeur van politie te
's-Hertogenbosch is hierin geen wijziging gekomen. 959

Kon aanvankelijk worden volstaan met de vermelding van het aantal opgemaakte
processen-verbaal en waarschuwingen terzake geconstateerde overtredingen in de tweede
helft van 1942 moest worden opgegeven "hoeveel dagen speciale politiecontrole op de
verduistering is gehouden", hoeveel processen-verbaal werden opgemaakt  en in hoeveel
gevallen werd overgegaan tot het afsluiten van de electriciteit.960

Deze circulaire heeft in Tilburg zijn uitwerking niet gemist. In het maandverslag
over de periode half september - half oktober '42 werd melding gemaakt van het feit dat
de controle op de verduistering sterk was geactiveerd. Als gevolg daarvan had de politie
vele schriftelijke waarschuwingen (101) en verbalen (90) opgemaakt. In het kader van
deze activiteit werd vastgesteld dat de "politie haar objectiviteit tegenover de politieke
groeperingen  in acht neemt". De bevolking werkte  mede het euvel te bestrijden  en  kwam
veelal zelf met kennisgeven van slechte verduistering. 961

In het verslag van half oktober - half november '42 werd vermeld dat "iedere avond
door een inspecteur    drie uren controle    op de verduistering wordt gedaan", waarbij
honderdzesenzeventig overtredingen werden geconstateerd en in "42 gevallen gedurende
drie  dagen de electrische stroom werd afgesloten". Het aantal geconstateerde overtredin-
gen was die maand zo hoog, omdat er kennelijk scherp was gelet op de verduistering van
de fietsen. Het grote aantal geconstateerde overtredingen bestond namelijk voor een
belangrijk  deel  (83)  uit   "niet goed verduisterde" fietsen.962

In diezelfde periode werden ook in Eindhoven controles op de verduisteringsvoor-
schriften gehouden door enkele "ambtenaren aangewezen door den commandant der Orde-
Politie". Het aantal malen  dat deze controles werden gehouden was genoemde comman-
dant evenwel niet bekend. Desondanks waren zij niet zonder resultaat gezien het feit dat
terzake onvoldoende verduistering van woningen tweehonderdachtentwintig processen-
verbaal werden opgemaakt gepaard gaande met tweehonderdeenentwintig gevallen van
"het    afsnijden van electrische stroom" en driehonderdvierentachtig processen-verbaal
wegens verduisteringsvoorschriften van rijwielen. 963

Het aantal bekeurde fietsers tijdens een van 13 tot 19 september 1942 in Eindhoven
gehouden 'Verduisteringsweek' overtrof alle voorgaande resultaten. Toen werden namelijk
"368 wielrijders bekeurd wegens onvoldoende afscherming van de lantaarns".964

In die week werd door middel van de plaatselijke pers en in de bioscopen de
bevolking gewezen op het "gevaar vanuit de lucht bij onvoldoende afscherming van het
licht in woningen  e.d. ". Door speciale ploegen extra diensten te laten verrichten  werd  de

958 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1949, maandrapport 15 oktober - 14 november '41,maandrapport 13 februari - 14 maart '42 en maandrapport 15 maart - 14 april '42, inv.nr. 1.
959 AGPE, brief van procureur-generaal, fgd. gewestelijk directeur van politie, d.d.3 maart 1942 aan

hoofden plaatseluke politle, aossier 2439.
960 GAHm, archief gemeentepolitie Helmond   1892  - 1949, brief procureur-generaal fgd. gewestelijk

directeur van polme  d.d. 23 september  1943 aan politiegezagsaragers,  inv.nr.  1.
961 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1949, maandrapport 15 september - 14 oktober 1942,inv.nr. 2.
962 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1947, maandverslag 15 oktober  - 14 november 1942, inv.nr.

2.

963 AGPE, maandrapport 15 oktober - 14 november 1942, dossier 2440.
96t      Matia, 25 jaar lief & leed bij de Eindhovense Politie, 34.
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controle door de politie verscherpt. 965

In Roosendaal werden in dezelfde periode respectievelijk elf en achtentwintig
overtredingen geconstateerd. Hierbij werd opgemerkt, dat de naleving in het algemeen
goed was en medewerking bij de controle werd verleend door de vaste kern van de Lucht-
bescherming. Wat de periode half maart - half april '43 betreft waren de "activiteiten
nadelig beinvloed   door de reorganisatie", hetgeen alleszins begrijpelijk was aangezien
toen de in Roosendaal en Nispen gestationeerde manschappen van de marechaussee ver-
dwenen.-

In 's-Hertogenbosch werden medio oktober '42 twee grote verduisteringscontroles
gehouden onder leiding van de commissaris van politie of van de hoofdinspecteur van
politie. Daarbij werden respectievelijk eenendertig en zeventien overtredingen geconsta-
teerd.967

Door de Bossche politie werden overigens opvallend veel overtredingen van ver-
duisteringsvoorschriften geconstateerd in panden in gebruik bij Duitse instanties.    Deze
waarnemingen werden met de regelmaat van de klok doorgegeven aan de 'Ortskomman-
dant'  of de 'Sicherheitspolizei'.

Eind februari '43 werd in Helmond een grote luchtbeschermingsoefening gehouden,
waaraan ongeveer zevenhonderd personen medewerking verleenden. In dat kader werden
een week later twee speciale verduisteringscontroles gehouden, waarbij drie processen-
verbaal werden opgemaakt wegens "onvoldoende afscherming van rijwiellampen en negen
processen-verbaal omdat de woning niet afdoende verduisterd  was".968

Ook in kleinere gemeenten werd aandacht besteed aan de controle op de verduiste-
ring. Zo werden   in de gemeente Aalst-Waalre   in de tweede helft van maart  acht  en   in  de
eerste helft van april '43 drie controles gehouden. Er werden geen "processen-verbaal
opgemaakt voor onvoldoende verduistering van woningen". Wel werden  er zes processen-
verbaal opgemaakt wegens "onvoldoende verduistering van voertuigen".969

$ 2.  'Onschuldige' overtredingen

Het op vrij grote schaal optreden van de politie tegen overtredingen van de verduiste-
ringsvoorschriften kwam voor een belangrijk deel voort uit de mogelijkheid voor politie-
functionarissen om door middel van 'onschuldige' overtredingen activiteiten aan de dag te
leggen.   Men   kon   zich   op deze wijze   als   het   ware

' indekken', zonder daarbij de burgers
aan el:nstige gevolgen bloot te stellen. Door de burgerij werd dit evenwel niet als zodanig
ervaren zoals uit na de oorlog ingediende klachten is gebleken.

- Controle verkeersregels

Dezelfde overwegingen bestonden ook ten aanzien van het verkeerstoezicht, al dient ge-
zegd te worden dat dit altijd een belangrijk onderdeel van de taak van de politie is
geweest. Ofschoon men zou kunnen verwachten dat tijdens de bezetting hieraan minder

965 AGPE, maandrapport 15 september - 14 oktober 1942, dossier 2440.
966 GARN, archief gemeentepolitie, maandrapporten 15 februari   - 14 maart   '43   en 15 maart   -   14

april '43, inv.nr. 651.
967 SAsH, archief aanvulling politie nachtrapport  van   12  op 13 oktober  '42  nr.   285 en nachtrapport

van 16 op 17 oktober '42 nr. 284, inv.nr. 14.
968 GAHm, archief gemeentepolitie Helmond 1892 - 1949, maandrapport 15 februari - 14 maart

1943, inv.nr. 2.
969 SRE, archief gemeente Waaire   1923  - 1990, politioneel maandrapport 15 maart  - 14 april   1943,

inv.nr. 2843.
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aandacht besteed behoefde te worden, bleek dit -zeker de eerste jaren van de bezetting-
geenszins het geval te zijn geweest. Opmerkelijk groot was ook de aandacht die aan het
verkeerstoezicht door de Duitse autoriteiten werd besteed.

Zo verzocht de 'Ortskommandant' van Eindhoven in oktober 1940 de burgemeester
van die stad bekend te maken, dat "fietsers ten hoogste met tweean naast elkaar mogen

rijden, inhalen slechts door 66n fietser mag geschieden, rechts moet worden gehouden en
richtingverandering tijdig moet worden aangegeven". 970

In het Eindhovensch Dagbtad werd enkele weken later in een uitvoerig artikel
aandacht aan het gedrag van de fietsers besteed onder vet:melding dat de "hoogere SS- en
Politieleider zich verplicht acht nogmaals met de meeste klem automobilisten en fietsers

de  noodzakelijkheid  van de naleving van verkeersbepalingen onder  het  oog te brengen".
Behalve de door de 'Ortskommandant' gesignaleerde verplichtingen voor fietsers werd in
het artikel ook nog gewezen op de verplichting "om voorhanden en in behoorlijken staat
verkeerende fietspaden te gebruiken". 971

Enkele maanden eerder was door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse
gebied al een maximum snelheid vastgesteld voor motorrijtuigen. Deze bedroeg voor alle
soorten motorvoertuigen (zowel voor personenauto' s, vrachtauto's als autobussen)   binnen
de bebouwde kom veertig kilometer per uur, voor personenauto's buiten de bebouwde
kom tachtig kilometer per uur en voor vrachtauto's en autobussen buiten de bebouwde
kom zestig kilometer per uur. Hoe eventuele snelheidsovertredingen moesten worden

vastgesteld, is niet duidelijk. Aangezien radarapparatuur niet voorhanden was, bleef geen
ander middel   over  dan de overbekende ' veldwachter  met een wekker of stopwatch achter
de  boom'.,,972

In het hiervoor aangehaalde artikel in het Eindhovensch Dagblad werd opgemerkt,
dat "veel automobilisten zich aan een waanzinnig voortrazen schuldig maken". Daartegen
zou in de toekomst met de scherpste straffen en politiemaatregelen worden opgetreden.
Het artikel besloot met de wens dat iedere autorijder en wielrijder deze laatste aanmaning
ter harte zou nemen. 973

- Nieuwe verkeersregels

De grote belangstelling van de bezettingsautoriteiten voor het verkeer blijkt overduidelijk
door de invoering  van een volledig nieuwe verkeersregeling  in het najaar '41.974

Als   het  aan de Duitsers had gelegen,   was   dit  al veel eerder gebeurd. De secretaris-

generaal van het departement van verkeer en waterstaat had namelijk de opdracht
gekregen "om een letterlijke vertaling van de Duitse verkeerswet in te voeren op zijn
naam",  hetgeen  door  hem  niet werd geaccepteerd.  Er  was  toen een Nederlandse commis-
sie  benoemd  en het resultaat is geweest "een soort coctail van wetgeving".  Ook  de  KNAC
en de ANWB werden er bij betrokken, zodat er een "stevige scheut Hollands" in zat. De
secretaris-generaal had geweigerd een letterlijke vertaling van de Duitse verkeerswet in te
voeren, maar wilde wel een nieuwe verkeerswetgeving maken, waarin "ook nog goede

970 SRE, archief secretarie gemeente Eindhoven 1934 - 1969, brief 'Ortskommandant' Eindhoven
d.d.   10  october  1940 aan burgemeester, inv.nr. B 02415.

971 Eindhovensch Dagblad, 8 november  1940.

972         Verordening  van RKN betreffende de snelheid van motorriituigen  d.d.   31   juli   1940  (Stuk   1 5-
73/1940), opgenomen in Verordeningen voor het bezette Neaerlandsche gebied, deel A.

973 Eindhovensch Dagblad, 8 november  1940.
974 Besluit van de secretaris-generaal van het departement van waterstaat betreffende het verkeer op

de we&, opgenomen (Stuk 42 - 193/1941) in Verordeningen voor het bezette Nederlandsche
gebiea, deet 13.
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dingen zaten". 975

Aan de invoering van de nieuwe verkeersvoorschriften was in de diverse korpsen de
nodige instructie voorafgegaan. In Tilburg werd daarmede in september begonnen en
werd  deze in oktober betindigd.976

De inwerkingtreding van de nieuwe verkeerswetgeving had volgens de procureur-
generaal evenwel "niet die fascineerende werking" op de weggebruikers uitgeoefend als in
normale tijden het geval zou zijn geweest. Bovendien had het verminderde autoverkeer
een grenzeloze slordigheid met zich mede gebracht, waarbij voetgangers en fietsers
"behept worden  met een onbegrijpelijke lichtvaardigheid en gemakkelijkheid". Dit alles
leidde ertoe dat het houden van een zgn. 'verkeersweek' gewenst werd geacht, vooral als
men bedenkt, welke gevaren zullen ontstaan voor een "aan de verkeersregelen ontwend
publiek",  als  in de toekomst het motorverkeer weer normaal zal worden. 977

- Verkeersweek

In  de   'verkeersweek',   die werd gehouden  van  20  - 26 september 1942, moest  door  de
politie bijzondere aandacht worden besteed aan het verkeerstoezicht.

In Tilburg werd een record aantal processen-verbaal opgemaakt, waardoor het
justitieel apparaat in Breda totaal ontregeld werd.978

In Eindhoven is het aantal opgemaakte processen-verbaal voor verkeersovertredingen
in de periode half september - half oktober '42 duidelijk hoger. In het maandverslag werd
overigens geen melding gemaakt van een verhoogd verkeerstoezicht in het kader van de
verkeersweek.919

In Helmond daarentegen    is het aantal processen-verbaal lager omdat     " in    de
verkeersweek alleen waarschuwend" werd opgetreden.

980

In Breda werd in de 'verkeersweek' vooral veel aandacht besteed aan de verkeers-
opvoeding van de jeugd. Er was een tentoonstelling in de bovenzaal van het museum

ingericht, die door de leerlingen van zesde en zevende klas van de lagere school en de
eerste twee klasse van het voortgezet onderwijs werd bezocht. Een grote maquette van
een deel van de stad was de grote trekpleister van de tentoonstelling, waar steeds twee
politieagenten aanwezig waren om de bezoekers nadere uitleg te geven. Voorts werd er
een tekenwedstrijd georganiseerd, waarvoor tweeduizend tekeningen werden ingeleverd.
Bovendien werd op tweeenveertig lagere scholen door politieagenten in uniform een
boodschap  van de burgemeester voorgelezen, die verband hield  met de verkeersweek. 981

Maar ook op straat werden door de Bredase politie de nodige activiteiten in "de
geest van practische verkeersopvoeding" ondernomen. Talloze weggebruikers, die ver-
keersfouten maakten, werden terechtgewezen en gewaarschuwd en waar nodig in de

975 Verhoor door Parlementaire Enquttecommissie van mr. D.G.W. Spitzen, secretaris-generaal van
het ministerie van verkeer en waterstaat, opgenomen in Verslag Enquetecommissie, deel 7c, 548.

976 GAT, archief gemeentepolitie   1844   - 1947,. maandrapport 15 september   - 14 october   '41    en
maandrapport 13 oktober  - 14 november 41, inv.nr.   1.

977 GABr, archief gemeentepolitie    1937- 1974 brief van procureur-generaal, fild. gewestelijk
directeur van politie d.d. 24 juli 1942 aan hoofden van plaatselijke politte, inv.nr. T008.

978 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1947, maandverslag 15 september - 14 oktober 1942,
inv.nr. 2.

m AGPE, maandrapport 15 september  - 14 oktober 1942, dossier  2440.
980 GAHm, archief gemeentepolitie   1892   - 1949, maandrapport 15 september   - 14 oktober   1942,

inv.nr. 1.

981 GABr, t.a.p., brief commissaris van politie  d.d. 30 september   1942 aan procureur-generaal,   fgd.
gewestelijk directeur van politie, inv.nr. 1008.
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gelegenheid gesteld de gemaakte fouten terstond te herstellen. 982
Bovendien werden iedere dag controles gehouden op de "veiligheidsinrichting der

rijwielen", waarbij de overtreders   in de gelegenheid werden gesteld de geconstateerde
gebreken te herstellen en hun fietsen daarna te vertonen.
In dat kader werden de volgende overtredingen geconstateerd.
173 maal geen wit spatbord;
19 maal remmen niet in orde;
36 maal geen of een defecte bel en

181 maal verlichting niet in orde.

Volgens enige in Breda gevestigde rijwielreparateurs was het evenwel "vrijwel onmogelijk
om nog een bel te bekomen", maar in de andere gevallen konden de geconstateerde
defecten worden verholpen.

Door het publiek was op de gezamenlijke actie van 'Veilig Verkeer' en de politie
goed gereageerd. Voor de commissaris van politie reden te over om te trachten in de
toekomst de verkeersdiscipline te verhogen en op peil te houden, waarbij het nijpend
personeelstekort echter een groot probleem opleverde. 983

Ook de 'Verbindungsoffizier BdO' te 's-Hertogenbosch werd uitvoerig over de
resultaten van de 'verkeersweek' geYnformeerd. Uit diens verzoek om inlichtingen maar
ook zijn verzoek om voorstellen voor komende acties blijkt de grote belangstelling van de
Duitse autoriteiten voor verkeersaangelegenheden.

$ 3.  Minder 'onschuldige' ovenredingen

De grens tussen 'onschuldige' en minder 'onschuldige' overtredingen is niet duidelijk aan
te geven. Vaak ging het niet om de ernst van de overtreding, maar veel meer om de
bijzondere situatie, waarin de overtreder verkeerde. Wat voor de 66n een betaalde waar-
schuwing of strafbeschikking van enkele guldens betekende, kon voor de Ander tewerk-
stelling in Duitsland of overbrenging naar een werkkamp tot gevolg hebben.

- Spertijd

Zo werd het verbod om zich tussen 24 uur en 4 uur in de openlucht op te houden, dat
eind olaober 1940 van kracht was geworden, massaal overtreden. Het waren vaak 'brave
burgers' of jongelui,  die  van een feestje afkwamen  en 'zich vergist hadden  in  de  tijd'.
Voor hen betekende dit soms een proces-verbaal maar in een veel groter aantal andere
gevallen een 'ernstige' waarschuwing zonder verdere gevolgen.

Erg serieus werd die controle door de politie dan ook niet genomen, zoals blijkt uit
een drietal in 1941 en 1942 door de procureur-generaal, fgd. gewestelijk directeur van
politie, uitgevaardigde circulaires. 984

Veel effect hebben die circulaires kennelijk niet gesorteerd, want medio oktober '42
werd er nogmaals op gewezen dat intense controle op de handhaving van het verbod om
tussen 24.00 en 4.00 uur in de openlucht te vertoeven dringend nodig was. Deze
hernieuwde opdracht van de procureur-generaal was het gevolg van een door hem van de
'Verbindungsoffizier der Befehlshaber der Ordnungspolizei' ontvangen klacht, dat de

982 Idem.
983 Idem.
984 GAHm, archief gemeentevolitie Helmond  1892  - 1949, circulaires van procureur-generaal  d.d.  25

juli 1941, 13 augustus 1941 en 27 april 1942, inv.nr. 1.
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controle op het verbod om gedurende de spertijd in de openlucht te vertoeven door de
Nederlandse politie nog steeds    niet in voldoende    mate werd doorgevoerd. Volgens    de
'Verbindungsoffizier' zijn het in het bijzonder de zwarthandelaren, die de spertijd
benutten om hun verboden praktijken uit te oefenen. Hier was weliswaar sprake van een
'onschuldige' overtreding   van de 'spertijd',   maar in relatie  met de omstandigheden,
waaronder deze werd gepleegd, vaak met ernstige gevolgen voor de betrokkene.985

De procureur-generaal verzocht het personeel opdracht te geven tot het uitvoeren
van nauwgezette en doelmatige controles, waarbij tevens gecontroleerd moest worden op
persoonsbewijzen en verboden vervoer. De resultaten van deze controles dienden in het
vervolg in de politionele maandrapporten vermeld te worden. 986

- Persoonsbewijzen

Al in het begin van de bezetting had de 'Sicherheitspolizei' de wens te kennen gegeven,
dat zo spoedig mogelijk zou worden overgegaan tot invoering  van  een ' identiteitskaart'.
Aangezien de invoering van een dergelijk bewijs misschien wel meer dan een jaar zou
vergen, werd op 17 oktober '40 bepaald dat voorlopig het paspoort of de distributiestam-
kaart als identiteitsbewijs zou gelden. Daartoe zou dan een pasfoto aan de stamkaart
gehecht moeten worden. Voor de Duitsers geen bevredigende oplossing aangezien zowel
de foto van het paspoort als van de distributiestamkaart vrij eenvoudig vervangen kon
worden. 987

Het was dan ook niet te verwonderen dat in 1941 de invoering van een "als
algemeen identiteitsbewijs geldend persoonsbewijs" werd aangekondigd.988

In de loop van 1941 volgde de uitreiking van een persoonsbewijs aan inwoners
boven de leeftijd van veertien jaar, die zich daartoe moesten melden bij de afdeling bevol-
king onder medebrenging van de oproepingskaart en twee pasfoto's. Bij die gelegenheid
moesten drie vingerafdrukken worden geplaatst, twee op het persoonsbewijs en een op de
oproepingskaart. Hiermede had Nederland het meest perfecte identiteitsbewijs van heel
Europa, dat bijzonder moeilijk na te maken of te vervalsen was. Hoeveel duizenden men-
senlevens dit systeem heeft gekost valt -volgens De Jong- niet nauwkeurig te schatten. 989

Het persoonsbewijs moest op verzoek aan iedere ambtenaar van politie worden
getoond en daarmede deden zich de eerder gesignaleerde problemen in nog grotere om-
vang voor. Het niet kunnen tonen van een persoonsbewijs was een 'onschuldige' overtre-
ding,   maar  dat  was  niet het geval als betrokkene  niet  in het bezit  was   van een persoonsbe-
wijs  omdat  hij was 'ondergedoken'. Op naleving  van het 'Besluit Persoonsbewijzen'  werd
door de procureur-generaal, fgd. gewestelijk directeur van politie met de regelmaat van
de klok aangedrongen. In het najaar '42 kwam het verzoek er zorg voor te dragen, dat het
toezicht niet verslapte. Op het bezit en het te allen tijde bij zich dragen van het persoons-
bewijs moest bij voortduring een nauwgezette controle worden uitgeoefend, terwijl de
resultaten van deze controles in de maandrapporten moesten worden vermeld.990

985 GAHm, archief gemeentepolitie Helmond    1892   - 1949, circulaire van procureur-generaal   fgd.
gewestelijk directeur van politie d.d. 16 oktober 1942, inv.nr. 1.

986 Idem.
987

De    ]ont,    Het     Koninkrijk    der     Nederlanden     in    de    Tweede    Wereldoorlog,     deel    5     eerste    helft,
425/426

988 besluit No. 92/1941 tot wijziging van verordening 197/1940 betreffende invoering persoonsbewijs,
opgenomen in Verordeningen voor het bezette Nederlandsche gebied, deel A.

989
De Jong, a.w., 428/431.

990 GAHm, archief gemeentepolitie Helmond  1892  - 1949, circuliare procureur-generaal fgd. gewes-
telijk directeur van politte d.d. 16 october 1942, inv.nr. 1.
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Door de gemeentepolitie Eindhoven werd aan dit verzoek tot vermelding in de
maandrapporten evenwel geen gevolg gegeven. Dit is wel gebeurd door de gemeentepoli-
tie Tilburg, die in het eerstvolgende maandrapport opnam dat "43 maal het persoons-
bewijs niet kon worden getoond" en dat in drie gevallen het "persoonsbewijs was veran-
derd".   Ook   in de daarop volgende maanden werd steeds melding gemaakt  van het gecon-
stateerde aantal overtredingen met betrekking tot het persoonsbewijs. 991

Dit laatste gebeurde ook in Helmond, waarbij het opvalt dat het aantal geconsta-
teerde overtredingen opmerkelijk laag was (drie tot zeven per maand).992

In 's-Hertogenbosch werd er in de dag- en nachtrapporten regelmatig melding
gemaakt van gehouden controles op persoonsbewijzen. Opmerkelijk is dat er zo nu en dan
ook gecontroleerd werd door leden van de Duitse weermacht. Zo werden in de nacht van
19 op 20 augustus 1942 door Duitse militairen zestien personen aan het bureau gebracht,
die   niet  in het bezit waren  van een identiteitsbewijs. 993

- 'Engelse zender'

Gelijktijdig met de afkondiging van de verduisteringsvoorschriften werd begin juli '40 het
luisteren naar andere dan Nederlandse en Duitse zenders verboden "ter bescherming van
de Nederlandsche bevolking tegen onjuiste berichten".   Ook het "opzettelijk verspreiden
van de direct of indirect opgevangen berichten" werd verboden. In bijzonder ernstige
gevallen kon een gevangenisstraf van ten hoogste tien jaar en een geldboete van onbeperk-
te hoogte worden opgelegd. Deze verboden waren   dus van kracht alvorens tot inlevering
van de radiotoestellen na de April-mei-staking '43 werd besloten. 994

De Jong merkt hierbij    op,    dat het naleven van talrijke Duitse verordeningen   van
meet af aan door de Nederlandse politie gecontroleerd moest worden. "Wij hebben de
indruk dat de politie zich bij de controle op het verbod naar Engelse zenders te luisteren
niet erg beijverde", aldus  De Jong.

995

$ 4.  Toename criminaliteit

Met de toenemende schaarste aan levensmiddelen en gebruiksartikelen was er sprake van
een stijging van de zowel grote als kleine criminaliteit. Het aantal aangehouden daders
vertoonde  in  de  loop  van   1942 een zodanige stijging, dat daarvoor geen plaats  meer  was
in het Huis van Bewaring in Breda.

De Tilburgse waarnemende commissaris van politie klaagde in het voorjaar '42 over
het feit, dat justitie wegens gebrek aan ruimte in vele gevallen de arrestanten op vrije
voeten moest stellen, hetgeen een juiste bestrijding der criminaliteit ten zeerste belemmer-
de. e6

- Veldstroperij

Aangezien er op grote schaal houtdiefstallen plaatsvonden en mede in verband met de veel

991 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1947, maandrapport 15 october  - 14 november 1942, inv.nr.
2.

992 GAHm, archief gemeentepolitie Helmond  1892 -1949, diverse maandrapporten, inv.nrs.   1  en  2.

993
SAsH, archief aanvulling Politie, nachtrapport van 19 op 20 augustus 1942 nr. 231, inv.nr. 14.

994 Verordening van RKN betreffende onjuiste berichtgeving, opgenomen in Verordeningen voor het
bezette Nedkrlandsche gebied (Stuk 9 - 35/1940), deel A.

995        De Jong,  a. w.,  deel 4 tweede helft, 679/680.
996 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1947, maandverslag 15 april - 14 mei 1942, inv.nr. 2.
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voorkomende bos- en heidebranden werd in Tilburg streng opgetreden tegen "het aantref-
fen van personen op verboden grond".gn

Aangezien in Tilburg veel strafbare feiten werden gepleegd in de "bossen en
velden"  werd  per  1  juli 1942 overgegaan tot vorming  van een 'Velddienst', waarvan  het
personeel een groen uniform droeg en "zonder enige beperking van tijdsduur" dienst
deed. Deze wijziging werd doorgevoerd met het oog op een "effectvolle bestrijding van
de diefstal van veldvruchten, de stroperij en de controle op clandestiene melktransporten,
slachtingen  enz. ". De leden  van het betreffende korps toonden  zich zeer actief en ontvin-
gen voor hun zware dienst, een redelijke vergoeding, in de vorm van een gratificatie. 998

In Eindhoven was er eveneens sprake van "toenemende diefstallen van te veld
staande gewassen". In verband daarmede werd besloten  tot het instellen  van een patrouil-
ledienst te paard met een sterkte van negen man. De patrouille zou gedurende de morgen-
en avonduren geregeld surveilleren "ter beveiliging van veldvruchten"/w

Een maand later zou als gevolg van de grote activiteit van de speciale brigade te
paard de diefstalen van te veld staande gewassen, die aanvankelijk een grote omvang had-
den aangenomen, bijna niet meer voorkomen. 1000

Ook in Roosendaal en Nispen werd een onrustbarende toename van het aantal ge-
vallen van veldstroperij en velddiefstallen geconstateerd, terwijl diefstallen van kleinvee
aan de orde van de dag was. In totaal werd medio '43 achtenvijftig maal bij de politie
aangifte gedaan van het ontvreemden van veldvruchten, waarbij het meerdere malen hoe-
veelheden van honderden kilogrammem graan betrof. 1001

- Misdrijven

Maar ook het aantal misdrijven vertoonde in de loop van de bezetting een sterke toename.
Zo steeg het aantal opgemaakte processen-verbaal terzake misdrijven in Eindhoven dat in
1940 1462 bedroeg naar 3668 in 1941 en naar 4825 in 1942.'002

In 1942 namen de diefstallen met braak in woonhuizen grotere omvang aan, terwijl
de diefstallen van pluimvee en konijnen met 50 % waren toegenomen.1003 Ook aan het
einde van het jaar kwamen diefstallen en inbraken nog veelvuldig voor, terwijl diefstal
van  rijwielen en konijnen dagelijks werd gepleegd. 1004 Medio   1943   werd in Eindhoven
melding gemaakt van een gestadige toename van vooral kruimeldiefstallen van levens-
middelen en distributiebescheiden. 1005

In 's-Hertogenbosch was er in 1943 ten aanzien van vermogensdelicten sprake van
een   "hausse als nooit tevoren".   Door de zwakke bezetting   kon  er geen preventieve
werking uitgaan van controlerende patrouilles. 1006

997 Idem
998 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1967, maandrapport 15 juli - 14 augustus 1942, inv.nr. 2.
999 AGPE, concept maandrapport van Ordepolitie   over de periode   half  juli   - half augustus   1942,

dossier 2439.
1000 AGPE, maandrapport van 15 augustus - 14 september 1942, dossier 2440.
1001 GARN, archief gemeentepolitie, maandrapport 15 juni - 14 juli 1943, dossier 651.

1002
Matla, a.w., 13a en 16.

1003 AGPE,  maandrapport  van 15 april  -  14  mei 1942, dossier  2440.
1004 AGPE, maandrapport 15 november - 14 december 1942, dossier 2440.

1005
AGPE, maandrapport 15 juni - 14 juli 1943, dossier 2440.

1006        SAsH,  archief algemene dienst, laarverslag  gemeentepolitie 1943, inv.nr. 1181.

181



- Kolendiefstallen

Door een groeiend tekort aan steenkool trachtte de burgerij zich op alle mogelijke manie-
ren van brandstoffen te voorzien. Een voorbeeld van de daarbij aan de dag gelegde vin-
dingrijkheid was het rooien van een bos aan de rand van Eindhoven tijdens de installatie
van burgemeester Pulles op 1 februari 1942. De politie was toen grotendeels samenge-
trokken in de binnenstad, waarvan men "handig gebruik maakte". 1007

De kolendiefstallen concentreerden zich voornamelijk rondom de spoorlijnen en het
stationsemplacement. Deze diefstallen namen in Eindhoven een zodanige omvang aan, dat
de politie opdracht kreeg op de daders te schieten en geen waarschuwingsschoten meer te
lossen. Wanneer de kolenwagons gelost werden, bleven er dikwijls kolen vastgevroren
aan de wagonbodems achter. Het was voornamelijk het werk van de jeugd om deze
"resten  los te peuteren".  Maar de jeugd  klom ook  op de wagens, waarmede de kolen  van
het emplacement naar de kolenhandelaren werden vervoerd, gooide een hoeveelheid op
straat, waarna deze door andere kinderen werd opgeveegd en mee naar huis genomen.
Half februari - half maart '42 werden er veertig (meestal) jeugdige personen aangehouden
en naar het bureau overgebracht in verband met gepleegde kolendiefstal uit spoorwegwa-
gons.

1008

Het spoorwegpersoneel werkte deze diefstallen in de hand door het geven van
signalen met de stoomfluit als voor een onveilig signaal gewacht moest worden. Al was
het midden in de nacht, de avondklok ten spijt, zo'n trein werd gewoonweg be-
stormd.lot)9 De politie kon -gezien de omvang    van de kolendiefstallen-    niet     in    alle
gevallen werkeloos toezien en heeft daarbij meermalen in plaats van gericht te schieten
toch waarschuwingsschoten gelost, waardoor "geen ongelukken zijn gebeurd".1010

In Breda werden eveneens diverse waarschuwingsschoten gelost, waarna de daders
meestal op de vlucht gingen onder achterlating van de geroofde zakken kolen. toll Het

kwam ook voor dat zich grote groepen mensen op het spoorwegemplacement bevonden
met de bedoeling om kolen te stelen. Dan werd een waarschuwingsschot gelost, waarna
zij zonder kolen verdwenen. 1012

Als in Waalre een trein met kolen op het emplacement stil stond, werd de veld-
wachter gewaarschuwd om de trein te bewaken. Als deze niet thuis was werd de zoon
door zijn moeder met een tas daarheen gestuurd om voor de komst van vader nog wat
"kolen te verzamelen". 1013

De diefstallen van kolen op spoorwegemplacementen hadden in de winter van 1942
een zodanige omvang aangenomen dat de 'Hohere SS- und Polizeifuhrer' de secretaris-
generaal van het departement van binnenlandse zaken opdracht had gegeven hiertegen
maatregelen te nemen. Vanaf half maart '42 moesten alle kolenopslagplaatsen en uitgeran-
geerde kolentreinen in het gehele land door de Nederlandse politie worden bewaakt. Bij
pogingen
om zich wederrechtelijk kolen toe te eigenen moest met de scherpste middelen worden
opgetreden, waarbij zelfs het gebruik van schietwapenen was toegestaan. Ook hier was

tw     Matla, 25 jaar lief & leed bij de Eindhovensche  Politie, 42.
1008 AGPE, maandrapport 15 februari - 14 maart 1942, dossier 2440.
/009 Matla, a.w., 42.
1010 Idem.

101, GABr, archief eemeentepolitie 1937 - 1974, dagrapport van 20 februari 1942 en dagrapporten van
28 februari 1942, inv.nr. 34b.

1012 GABr, t.a.p., dagrapport 1 maart 1942, inv.nr. 34b.
1013

Interview te Veldhoven op 13 februari  1996  met  F.A.  Pril.
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weer van toepassing dat de Duitse politie was opgedragen "toezicht te houden op de
werkzaamheid" der Nederlandse politie. 1014

In de eerste drie maanden van 1942 werden in 's-Hertogenbosch vele tientallen
jongens en meisjes aangehouden, die vanaf het stationsemplacement kolen (eierkolen,
grote en gewone briketten) hadden weggehaald. 1015

In enkele gevallen was er sprake van meerderjarigen, die werden aangehouden
wegens het vervoer van een zak met eierkolen, die "zij hadden gevonden" of van grote
briketten, die zij hadden gestolen vanaf het emplacement van de Nederlandse spoorwe-
gen. 1016 Ook begin 1944 werden   in Den Bosch nog steeds op grote schaal kolen gesto-
len. Hierbij kwam het enkele malen tot schietpartijen, waarbij de daders overigens niet
werden getroffen. 1017

Naast kolen werd ook op grote schaal hout gekapt zowel door kinderen als volwas-
senen. In februari 1942 was een drietal mannen bomen aan het afzagen op de Pettelaar-
seweg. Bij een gedane huiszoeking bij een van hen werd nog een "wagen met hout"
aangetroffen, die inbeslag werd genomen. 1018

De algemene indruk van De Jong was dat de politie, door de Duitse toezichthouders
opgejaagd, veelal tegen kleine overtredingen scherper optrad dan vdor de bezetting. De
bestrijding van de 'normale' misdaad daarentegen was eerder minder dan meer doel-
treffend dan tevoren, omdat "de politie er eenvoudig   geen  tijd   voor had", terwijl   de
misdadigers,  met name de dieven, "met groter brutaliteit optraden". 1019

Daar kwam bij dat er regelmatig sprake was van misdrijven, die werden gepleegd
door personen, die gekleed waren in uniformen van de Duitse weermacht. Daarbij was
het niet altijd duidelijk of het werkelijk Duitse militairen of als zodanig vermomde
Nederlanders waren.

Half februari 1943 werd in een schoenenzaak in Den Bosch door een politieman uit
Eindhoven in gezelschap van een Duits militair en een marechaussee een onderzoek
ingesteld. In werkelijkheid ging het echter om een afrekening in een zwarthandel-affaire,
waarbij een partij schoenen werd teruggevorderd. Tijdens een ontstane woordenwisseling
trok de Eindhovense politieman zijn revolver en loste daarmede een schot, waarna het
drietal was vertrokken. 1020

In 's-Hertogenbosch werd in het begin van het volgende jaar de zoon van een
beruchte familie uit het buurtschap Herven gezocht voor een beroving gepleegd met drie
andere Nederlanders en een Duitse militair. Na diens aanhouding kwam een einde aan een
reeks van niet minder dan zestien inbraken. Bovendien werden bij de huiszoeking een
grote hoeveelheid rijwielonderdelen en enige van diefstal afkomstige fietsen inbeslag-
genomen. 1021

Eveneens in 's-Hertogenbosch was er op 6 april '44 sprake van een roofoverval
door drie in Duits uniform geklede personen, die om 0.45 uur een huiszoeking moesten
verrichten in verband met de aanwezigheid van een radio. Binnengekomen zijnde hebben

1014 SAsH, archief aanvulling politie, dienstorder  van de commissaris van politie  d.d. 16 maart   1942
nr. 295, inv.nr. A 3.

1015 SAsH, archief aanvulling politie, diverse dagrapporten in de maanden januari, februari en maart
1942, inv.nr. 13

1016 SAsH. t.a.p dagrapport  van 12 februari  1942  nr.  43 en nachtrapport  van  4  op 5 maart   1942  nr.

63, inv.nr. 11.
1017 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport januari/februari  1944,  inv.nr.   1371.
1018 SAsH, t.a.p., dagrapport van 24 februari 1942 nr. 54, inv.nr. 13.
1019

De Jong,  a.w.,  deel 5 eerste helft,  449.
1020

SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport februari/maart 1943, inv.nr. 1371.

1021 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport december 1942/januari 1943, inv.nr.   1371.
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zij de woning van een weduwe doorzocht en tal van waardevolle gouden en andere siera-
den, dertig pakjes vooroorlogse tabak en een geldbedrag van circa zevenhonderd gulden
medegenomen. Toen zij weggingen dreigden zij de bewoonster met wegvoering naar een
concentratiekamp, als zij alarm zou slaan. 1022

Voor een dergelijk optreden had de Bossche korpschef half mei '43 al gewaar-
schuwd in een dienstorder. Door hun zelfverzekerde houding wekten in groepsverband
optredende personen, die voorgaven te behoren tot Duitse of Nederlandse politie-instanties
de indruk dat een en ander rechtmatig gebeurde. Bij de aldus uitgevoerde huiszoekingen
werden -volgens majoor Staal- levensmiddelen, geld en allerlei waardevolle sieraden
meegenomen. Een treffendere omschrijving van de roofoverval van april '44 was een jaar
tevoren nauwelijks mogelijk geweest.

1023

$  5.    Moeilijke  werkomstandigheden

Afgezien van de psychische druk veroorzaakt door de steeds sterker gevoelde aanwezig-
heid van de bezetter, waarvan reeds eerder melding werd gemaakt, waren de werkomstan-
digheden voor de politie ook anderszins uiterst moeilijk. De enorme werkdruk, een begrip
dat men in die dagen nog niet kende, werd niet alleen veroorzaakt door de stijging van de
criminaliteit en de economische delicten maar vooral ook door de toename van het aantal
bewakingsobjecten.

- Bewakingsobjecten

De Eindhovense politiepresident klaagde medio 1943 over een zodanige toename van het
aantal bewakingsobjecten, dat daardoor aan de eigenlijke taak van de politie niets meer
werd gedaan en de gevolgen niet konden uitblijven. Versterking van de politie of
inschakeling van burgers voor bewakingsdoeleinden zou de oplossing moeten bren-
gen.

1024

De situatie in Tilburg was zeker niet gunstiger. Daar werd erop gewezen dat het
aantal bewakingsobjecten niet alleen zeer omvangrijk was, maar ook nog steeds werd uit-
gebreid. In Tilburg moesten zeven "objecten -bevolkingsregister, vier gebouwen van
Arbeidsbureau, studenten-cartotheek van de Hoogeschool en benzineopslapgplaats-
bewaakt worden".'025

Aangezien de sterkte van het personeel van de Orde-politie ontoereikend was om
aan de bevolen opdrachten te kunnen voldoen, had de Tilburgse commissaris van politie
op 26 april '43 een bespreking gevoerd met de gewestelijk politiepresident om tot een
oplossing te komen    voor het personeelstekort. Volgens de commissaris    kon " slechts
aanvulling met een gesloten eenheid van ongeveer 50 man den toestand in voldoende mate
aanvaardbaar maken". 1026

Kort hierna werd besloten tot samentrekking van personeel op de voornaamste
posthuizen teneinde het bij de surveillancedienst ontstane tekort aan personeel door
bewakingsopdrachten zoveel mogelijk te ondervangen. Een "drietal posthuizen zijn

1022 SAsH, archief aanvulling politie, nachtrapport van 5 op 6 april 1944 nr. 96, inv.nr. 17.
1023 SAsH, archief aanvulling politie, dienstorder van commissaris van politie d.d. 13 mei 1943 nr.

338, inv.nr. A 3.
1024

AGPE, maandrapport 15 mei - 14 juni 1943 (Duitse versie), dossier 2440.

1025 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, maandrapport 15 maart  - 14 april 1943, inv.nr.  3.

1026 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1967, maandrapport 15 april - 14 mei 1943, inv.nr. 3.
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hierdoor zonder bezetting". 1027

In Helmond kon in het voorjaar '42 de surveillance wegens gebrek aan personeel
speciaal bij de Orde-politie als gevolg van vele bewakingsdiensten niet meer zo zijn als

 

voorheen. Een ploeg van de surveillancedienst bestond uit slechts zes man, waarvan ten
1028

minste  nog  66n man verlof  had  en  66n  man  vrij   was.
Een soortgelijke situatie deed zich voor in Roosendaal waar bij het bestaande drie-

worden, waarvan er twee wachtdienst hadden en drie ingezet konden worden voor surveil-
ploegenstelsel zowel overdag als 's nachts ten hoogste over vijf manschappen beschikt kon

lancedoeleinden. 1029

In 's-Hertogenbosch bestond vanwege de vele vaste posten ter bewaking van objec-
ten een zodanig gebrek aan personeel, dat van enige surveillance geen sprake meer
was. 1030

In Bergen op Zoom was de situatie niet veel anders, zij het dan ook dat daar vanaf
het begin van de oorlog een omvangrijke uit burgers bestaande bewakingsdienst heeft
bestaan, waardoor de politie niet voor bewakingsdoeleinden behoefde te worden ingezet.

- Gebrek aan vervoer

De uitrusting van de politie was voor het uitbreken van de oorlog in het algemeen 'pover'
te noemen. De grotere korpsen, zoals Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg konden
beschikken over een aantal eigen motorvoertuigen maar in de kleinere korpsen was men
vaak aangewezen op de privt-voertuigen van de commissaris of een van de medewerkers,
zoals in Roosendaal en Nispen.

Opmerkelijk is dat juist in Roosendaal en Nispen in het najaar van 1940 werd
overgegaan tot aanschaffing  van  een   "auto  voor de gemeentepolitie".   Van  de  met  deze
auto gemaakte reizen en de daarvoor gemaakte kosten moest aan burgemeester en wet-
houders  per drie maanden "enen overzicht worden gegeven". 1031

In Eindhoven was de nieuw benoemde commandant van de Orde-politie in het
najaar '41 van mening dat er "voldoende motormateriaal beschikbaar moet worden
gesteld".  Hij  vond het noodzakelijk dat beschikt kon worden over twee overvalwagens
en zes motoren met zijspan (waarvan er nu twee met en 66n zonder zijspan aanwezig
waren). 1032

Aangezien de benzine-toewijzingen aan de politie al vrij snel sterk werden geredu-
ceerd, ontstonden er grote moeilijkheden. Zo was er in Tilburg in december '42 als
gevolg van de verleende assistentie in Eindhoven na het bombardement op 6 december
"geen  benzine  meer". De benzine-rantsoenen waren die maand  tot  25 %  van de normale
rantsoenen teruggebracht. 1033

In het najaar '43 was de situatie nog ongunstiger geworden. Door de toen tot
vijfenzestig liter benzine per maand gedaalde toewijzing (vroeger vierhonderd liter) werd

1027 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, maandrapport  15 juni  -  14 juli 1943, inv.nr.  3.
1028 GAHm, archief gemeentepolitie Helmond  1893  - 1949, maandrapport 16 februari  - 15 maart   1942

en maandrapport 15 juli - 15 augustus 1942, inv.nr. 1.
1029 GARN, archief gemeentebestuur, brief commissaris van politie d.d. 18 juli 1941 aan burgemees-

ter, inv.nr. 2394.
1030 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport augustus/september 1943, inv.nr.  1371.

1031 GARN,   archief  gemeentebestuur   1936   - 1975, brief van gemeentesecetaris   d.d. 27 september
1940 aan commtssarts van politie, inv.nr. 2311.

1032
SRE, secretariearchief gemeente Eindhoven 1934 - 1969, brief F.M.J.Vermeulen d.d. 24
september 1941 aan gevolmachtigde voor reorganisatie Nederlandse politie, inv.nr. 06679.

1033 GAT, archief gemeentepolitie    1844   - 1967, maandrapport 15 november   - 14 december    1942,
inv.nr. 2.
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het  "gebruik van motorvoertuigen vrijwel onmogelijk". Aangezien "persgas vanwege  de
onvoldoende actieradius" evenmin een oplossing vormde, werd toestemming gevraagd
voor de aanschaffing van een "6 - 7 persoonswagen met gasgenerator voor het vervoer
van  arrestanten  en ten dienste van recherche-onderzoeken".   Een  van  de twee motoren  met
zijspan was omgebouwd voor het gebruik van persgas, waarvan de resultaten zeer goed
bleken te zijn. Overigens waren de vervoersproblemen in Tilburg nog vergroot door de
vordering van de bij de politie in gebruik zijnde 'overvalwagen' door de weermacht,
waartegen "terstond ernstig bezwaar is ingebracht". 1034

In   Bergen   op   Zoom   had de politie   niet de beschikking   over een 'eigen   auto',
aangezien een dergelijk voertuig "door verkeerde zuinigheid van het gemeentebestuur
nooit was aangeschaft". Vanaf medio   '40  werd op advies  van de burgemeester gebruik
gemaakt van een door de eigenaar zelf bestuurde auto, die op die manier kon voorkomen
dat zijn auto werd gevorderd. Deze auto is door de politie overgenomen, toen door de
politie gebruikte voertuigen voorzien moesten worden    van de aanduiding "Politie".
Vanwege het hoge benzine-gebruik werd van deze auto weinig gebruik gemaakt, terwijl in
1943 het gebruik door de rijksverkeersinspectie zelfs werd verboden omdat de cylinder-
inhoud te groot was. Daarvoor  is toen eerst  een Opel en later een DKW van een particu-
lier gevorderd. De benzine-toewijzing die daarvoor ontvangen werd bedroeg vijftien en
later tien liter per maand.1035

De Bredase politie kon tijdens de oorlog beschikken over drie huurauto's, te weten
een DKW, een bestelauto en een Ford V-8 uit 1939 en een solomotor en een motor met
zijspan, hetgeen gezien de omstandigheden vrij goed was te noemen. 1036

In 's-Hertogenbosch werden in 1943 de motoren in verband met de geringe benzine-
toewijzingen niet meer gebruikt voor verkeerscontroles maar alleen nog voor overbren-
ging en voorleiding van arrestanten. 1037

- Slechte staat fietsen

Het   vervoermiddel   voor de politie   in de bezettingstijd   was de dienstfiets.   Maar   ook   het
gebruik van dit vervoermiddel was tijdens de bezetting niet gewaarborgd.

In Bergen op Zoom werd al in het voorjaar '41 melding gemaakt van de nodige
problemen. Met ingang van 1 april '41 werd bij aanvang van zowel de dag- als nacht-
dienst een inspectie van de dienstfietsen ingevoerd, waarvan het resultaat in het dagrap-
port vermeld moest worden. De resultaten van deze inspecties waren niet bepaald gunstig,
waarbij vooral de toestand   van de banden weinig goeds   voor de toekomst beloofde.    Er
ging geen dag voorbij of er werden meerdere lekke banden gerapporteerd van de negen
dienstfietsen, waarbij drie lekke banden bepaald geen uitzondering was. Ook de verlich-
ting van de fietsen liet te wensen over, terwijl zelfs melding werd gemaakt van de diefstal
van een dienstfiets vermoedelijk door een Duits militair. De fiets werd daags daarna
overigens als 'gevonden voorwerp' aan het bureau terugbezorgd.1038

Ook in Helmond zorgden in de zomer '43 de banden voor grote problemen met de
dienstfietsen. Er was een groot gebrek aan fietsbanden, waardoor meerdere ambtenaren

1034 GAT, archief gemeentepolitie    1844   - 1967, maandrapport 15 september   - 14 oktober    1943,
inv.nr. 3.

1035 GABoZ, kabinetsarchief, dossier cvp.
1036

Van den Dam en To€bak, Politie in Breda,  1500 - 1990,64.
1037 SAsH, archief Algemene Dienst, Jaarverslag gemeentepolitie 1943, inv.nr.   1181.
1038 GABoZ, archief gemeentepolitie, dagrapportenboek, dossiernummer 34.
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hun  dienst  te voet moesten verrichten. 1039  In deze situatie was enkele maanden later   nog
geen verbetering ingetreden, aangezien ook toen nog de banden der dienstrijwielen in
uiterst slechte toestand verkeerden. to,0  In het voorjaar '44 konden acht dienstrijwielen
niet meer worden gebruikt, waardoor de recherche vaak te voet dienst moest doen en
zodoende niet zoveel werk meer verzet kon worden. 1041

In Tilburg, waar het personeel in een gunstige positie verkeerde, dat zij allen een
dienstfiets hadden, moesten in verband met de rijwielbandenschaarste in mei '42 door
negen personeelsleden, die geen patrouilledienst deden, hun dienstrijwielen worden
ingeleverd. Van deze fietsen werden de banden gedemonteerd en als 'reserve' be-
waard. 1042

- Gebrek aan uniformkleding en schoeisel

In Helmond werd er begin 1942 al geklaagd over de slechte toestand, waarin de uniform-
kleding verkeerde, terwijl nog geen toestemming werd verkregen om deze te vernieu-
wen. In de zomer '42 werd door de gevolmachtigde voor de reorganisatie van de

1043

Nederlandse politie deze toestemming wel verleend, zodat begin september '42 door het
grootste deel van het personeel nieuwe kleding werd gedragen. 1044

Nog slechter was het gesteld met de schoenen en laarzen van het personeel van het
Helmondse politiekorps. Eind 1942 was er sprake van gebrek aan zoolleder, waardoor
zelfs de laarzen van het politiepersoneel niet altijd tijdig konden worden gerepareerd,
hetgeen moeilijkheden gaf aangezien iedereen slechts tan paar laarzen had. Medio '43
was er voor enige ambtenaren geen schoeisel meer en was dit ook niet meer te krijgen,
zodat zij gedwongen waren hun eigen schoeisel in dienst te gebruiken.1045 In het voor-
jaar '44 was de situatie nog verder verslechterd. Als er niet spoedig schoenen verstrekt
werden, zouden enige politiemannen niet meer in dienst kunnen komen. 1046

Van een enigszins normale dienstuitvoering door de politie kon alleen al vanwege de
slechte materiele omstandigheden geen sprake meer zijn. Als men bedenkt dat na 'Dolle
dinsdag' de politiekorpsen in Breda 1047 en Den Bosch geheel of gedeeltelijk door de
Duitsers van de vuurwapens werden beroofd, dan is het duidelijk dat de noodzakelijke
voorzieningen voor de politie ontbraken. 1048

Maar ook over andere zeer eenvoudige hulpmiddelen als lantaarns kon niet meer
worden beschikt. De politie in Waalre was eind 1942 al niet meer in het bezit van
batterijen voor zaklantaarns en kon die in de gemeente ook niet meer verkrijgen. Dit

1039 GAHm, archief gemeentepolitie Helmond    1892   - 1949, maandrapport   15   juni   -    14  juli   1943,
inv.nr. 2.

1040 GAHm, t.a.p., maandrapport 15 augustus - 14 september 1943, inv.nr. 2.
toll GAHm, t.a.p., maandverslag 15 februari - 14 maart 1944, inv.nr. 3.
1042 GAT archief gemeentepolitie  1844  - 1967, dienstorderboeken, Bekendmaking  6  mei 1942. inv.nr.

110411109.

1043 GAHm, archief gemeentepolitie Helmond 1892 - 1949, maandrapport 16 februari - 14 maart
1942, inv.nr. 1.

lou GAHm, archief gemeentepolitie Helmond  1892  - 1949, maandrapport 15 augustus  - 14 september
1942, inv.nr. 1.

1015 GAHm, archief gemeentepolitie   Helmond    1892   - 1949, maandrapporten 15 december   '42   -   14
januari 1943 en 13 Junt - 14 juli 1943, inv.nrs. 1 en 2.

1046 GAHm, archief gemeentepolitie Helmond 1892 - 1949, maandrapport 15 februari - 14 maart
1944, inv.nr. 3.

1047 GABr, interview met oud-hoofdinspecteur Greve.
10*8 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport augustus/september 1944, inv.nr.  1371.
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vormde  "een zeer grote  last bij de avond- en nachtdienst".1049
Voor inspecteur Stuitje te Roosendaal was een en ander aanleiding om te conclude-

ren, dat indien "de politie niet zou zijn opgetreden als verlengstuk van de bezetter, haar
optreden geen critiek zou hebben ondervonden". De politie  zou  in dat geval wellicht  zo
populair zijn geweest, als dat voor de politie maar mogelijk was. 1050

Van de politie werd verwacht, dat zij niet alleen de openbare orde zou handhaven, maar
dat zij ook zou toezien op de naleving van wetten en verordeningen. Om enigszins de
schijn op te houden zochten de politiefunctionarissen veelal hun heil in het opmaken van
processen-verbaal en later in het aanbieden van betaalde waarschuwingen voor onschuldi-
ge overtredingen. De nadelige gevolgen voor de overtreders bleven beperkt tot het moeten
betalen   van een gering geldsbedrag. Maar zelfs een dergelijk genuanceerd optreden   van
de  politie  werd  door de burgerij nog gezien als 'medewerking  aan de bezetter'.
Als men dan voorts bedenkt, dat diensttijden van twaalf uur per dag geen uitzondering
waren en ingeval van luchtalarm het politiepersoneel "niet of zeer weinig slapen kon" of
zelfs verwacht werd in dienst te komen, dan kan zonder meer worden gesteld, dat het
onder weI zeer moeilijke omstandigheden zijn dienst heeft moeten verrichten.

1049 SRE, archief gemeente Waaire   1923   -   1990,   maandverslag 15 november   - 14 december   1942,
inv.nr. 2843.

mw RANB,, archief militair gezag, nota van inspecteur H. Stuitje d.d. 14 februari 1945 aan militair
gezag, inv.nr. 540.
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Hoofdstuk XII Verzet

In het begin van de bezetting was er van enig verzet tegen de bezetter nauwelijks sprake.
Er werd wel -ook in politiekringen- enig passief verzet geboden door het niet of met enige
vertraging uitvoeren van opdrachten. Door de secretarissen-generaal werd het bieden van
verzet overigens volledig afgewezen met het oog op de daaraan voor de bevolking
verbonden risico's. Het nut van het plegen van verzet, vooral gedurende de eerste jaren
van de bezetting, wordt overigens door velen ernstig in twijfel getrokken, waarmede ach-
teraf meer begrip kan worden opgebracht voor het destijds omstreden standpunt van de
secretarissen-generaal.

Naarmate de bezetting langer duurde nam het verzet tegen de bezetter toe, waarvan
de April-mei-staking een duidelijk voorbeeld is. Ook op de houding van de politie heeft
deze staking grote invloed gehad.    Het op grote schaal waarschuwen van burgers,    die
gevaar liepen te worden gearresteerd, is hiervan wel een duidelijk voorbeeld.

$.1.    Diverse  vormen  van  verzet

Onder verzet ten tijde van de bezetting moet worden verstaan: elk handelen waarmee men
trachtte te verhinderen dat de bezetter de doeleinden verwezenlijkte, die hij zich had ge-
steld.lost

Volgens De Jong waren de drie doeleinden van de bezetter:
-  de omvorming van Nederland tot een nationaal-socialistische staat die op een of andere

wijze zou opgaan in Duitsland ('gelijkschakeling');
-  het gebruikmaken van het Nederlandse economische potentieel, de arbeidskracht inbe-

grepen, waarbij de Duitse oorlogsbelangen voorop stonden ('exploitatie');
-  de afvoering van 'Volljuden' en sinds '44 van zigeuners naar concentratie- of vernieti-

gingskampen ('deportatie'). 1052

Hieraan zou als vierde doeleinde nog kunnen worden toegevoegd:
-    het  verhinderen  van het verlenen van steun aan Duitslands vijanden door spionage,

'pilotenhulp', sabotage of semi-militaire actie. 1053

Aangezien ingevolge het Land-Oorlog-Reglement "degene, die het land bezet heeft alle
maatregelen neemt, die in zijn vermogen staan, teneinde voor zooveel mogelijk de
openbare   orde   en het openbaar leven te herstellen", rijst de vraag of verzet is toege-
staan?1054

- Recht op verzet

De Enqu8tecommissie Regeringsbeleid 1940 - 1945 heeft uitvoerige aandacht besteed aan
deze vraag. Vrijwel alle gehoorde deskundigen waren van mening, dat "de rechtmatigheid
van het plegen van verzet door de bevolking tegen de bezetter, zeker zover het de bezet-

1051
De  long,  Her  Koninkrijk der  Nederianden  in de  Tweede  Wereldoorlog,  deel  7  tweede  helft,  995.

I052 Idem.

1053 Idem.
1054 Reglement betreffende de wetten en gebruiken  van den oorlog  te  land  van 18 oktober  1907  (Land-

Oorlog-Reglement).
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ting  1940 - 1945 betreft, buiten twij fel staat".1055

De door de Enquttecommissie gehoorde hoogleraar mevrouw G.H.J. van der Molen
was van mening, dat zodra de bezettingsoverheid zijn boekje te buiten ging, het recht van
verzet onomstotelijk vaststond, terwijl lijdelijk verzet altijd mocht worden gepleegd.1056

Naar de mening van de gehoorde hoogleraar J.H.W. Verzijl had de bevolking "het
volle recht" te weigeren zich te onderwerpen aan maatregelen van de bezetter, ook al
waren deze maatregelen krachtens het oorlogsrecht niet ongeoorloofd en was zij daartoe
in vele gevallen zelfs verplicht. 1057

Ook de raadsadviseur   bij het ministerie van buitenlandse zaken   J. P.A. FranGois
wees erop dat er "niet een volkenrechtelijke plicht bestaat zich niet tegen een bezetter te
verzetten". In tegenstelling    tot het nationale recht, dat altijd de verhouding ' recht    -

onrecht'   kent,   kent  men  in het volkenrecht wel degelijk de verhouding 'recht - recht'.
Tweeslachtigheid is inherent aan het volkenrecht en "iets dergelijks heeft men ook bij de
bezetting".

Bij aanvaarding van het recht van de burgerbevolking zich te verzetten vallen echter

de verplichtingen weg die het Land-Oorlog-Reglement aan de bezetter stelt voor het geval
de bevolking harerzijds ook de gestelde verplichtingen nakomt. 1058

- Passief verzet

Volgens Van der Molen was lijdelijk of te wel passief verzet altijd toegestaan. Dit bestaat
hieruit dat men onrechtmatige en onredelijke wetten, voorschriften en bevelen van de
overheid niet naleeft. Het recht of de plicht daartoe is zonder meer duidelijk. Dit verzet
kan verschillende graden hebben, van de poging zich zwijgend aan de voorschriften te
onttrekken en de openlijke en verklaarde ongehoorzaamheid van de enkeling tot aan geor-
ganiseerde ongehoorzaamheid en een ongehoorzaamheidsbeweging. Tijdens de bezetting
betrof het aanvankelijk  "het zich zo onopvallend mogelijk onttrekken aan voorschriften".
De openlijke ongehoorzaamheid van een enkeling of van een aantal enkelingen mag
overigens niet worden onderschat, aangezien hier een sterke morele uitwerking van uit
kan gaan, terwijl ook de uitwerking van het passief verzet in genen dele onderschat mag
worden. 1059

- Actief verzet

Naast het altijd toegestane lijdelijk verzet werd ook het actief verzet zowel naar het
natuurrecht als het volkenrecht onder de gegeven omstandigheden geoorloofd geacht, al
waren er volgens Verzijl "minder bewonderswaardige vormen geweest". Wanneer   er
verraders waren in Nederland, die el:nstige schade toebrachten aan goed gezinde groepen,
kwam er een tijd, dat zij ter "bescherming van ons volk uit de weg geruimd moesten
worden". Alle waarden werden  in  die tijd omgegooid, hetgeen men eigenlijk  niet  meer
kan meten met een normaal rechtsbesef. Er zijn ook in de opvatting, dat het verzet op alle
mogelijke manier geoorloofd was, toch dingen gebeurd, die volmaakt doelloos, excessief
en ook bepaald onrechtmatig waren. 1060

1053
Verslag  Enquttecommissie  Regeringsbeleid   1940  -   1945.  decl  7   A  en B,  36.

1056
Idem,  15.

1057
Idem, 36.

1058
Idem,  22  en  23.

1059 De  mens  in zijn wereld,  641.
1060

Verstag   Enqu£tecommissie  Regeringsbeleid   1940  -  1945,  deel  1   A  en  B,  20 121.
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Zo was de regering in Londen bezorgd over de liquidatie van de commandant van
het    ' Nederlands Legioen' generaal Seyffardt   op 5 februari    '43.     Niet    dat    de   dood    op
zichzelf veroordeeld werd, maar om de gevolgen. Men was van oordeel dat de gevolgen
van dergelijke daden niet in verhouding zouden staan tot het doel, dat men trachtte er
mede te bereiken. Door de regering werd de doeltreffendheid van dit middel ook zeer in
twijfel getrokken, omdat men vreesde dat het tot verergering van de terreur van de andere
kant zou leiden. 1061

In een uitzending van Radio Oranje van 13 februari 1943 liet de regering dan ook
weten, dat individuele acties hoe verklaarbaar ook het gemeenschappelijk front dreigden
te verzwakken. Er werd volledigheidshalve nog aan herinnerd, dat het principieel stand-
punt van de regering is, dat "landverraders na de oorlog berecht worden op voet van een
bijzondere rechtspraak".

1062

Als reactie op de aanslag op H.A. Seyffardt en de pas benoemde secretaris-generaal
van volksvoorlichting en kunsten H. Reydon werden twaalfhonderd zgn. 'rijkeluis-
zoontjes' opgepakt en naar het kamp Vught overgebracht van waaruit zij in Duitsland
tewerk werden gesteld. Dat er geen gijzelaars zijn getxecuteerd, is niet alleen het gevolg
van het feit, dat Seyffardt voor zijn overlijden gevraagd had, geen gijzelaars te doden,
maar vooral ook van de vrees van de leiding van de NSB dat "dit het einde zou betekenen
van de  NSB". Het besluit  om  niet tot executies  over  te  gaan was overigens door Hitler
zelf genomen. 1063

- Wat is verzet?

Niet elk handelen dat de bezetter verboden had, kan als verzet worden aangemerkt. In
verzet moet steeds het hoofdelement aanwezig zijn, dat men trachtte de bezetter afbreuk
te doen en niet zichzelf te bevoordelen. Hieronder vallen een groot aantal handelingen,
die door de bezetter strafbaar waren gesteld, zoals sabotage, verboden wapenbezit, ver-
spreiding van anti-Duitse berichten of geschriften, staking, spionage en hulp aan piloten
en ex-militairen. 1064

$ 2.  Verzet binnen eigen organisatie

De politie was al begin 1941 geconfronteerd met de aanpak van 'Sabotageplane' zoals die
door de 'HOheren SS- und Polizeifuhrer' voor Kerstmis '40 bij het directoraat-generaal
van politie aan de orde was gesteld. Zoals reeds eerder werd vermeld, lag het tegengaan
van dergelijke illegale activiteiten uitsluitend bij de Duitse politie-instanties en wel in de
eerste plaats  bij de 'Sicherheitspolizei'. Zoals bekend verlangde Rauter,   dat de hogere
Nederlandse politie-instanties dergelijke activiteiten niet oogluikend toelieten, maar in het
belang van hun eigen volk op loyale wijze ertoe zouden medewerken, dat de taak van de
Duitse 'Sicherheitspolizei' vergemakkelijkt werd.

- Loyale medewerking

De wens van Rauter was voor de secretaris-generaal van het departement van justitie in
overleg met zijn ambtgenoot van binnenlandse zaken aanleiding om "op loyale wijze ge-

1061
Idem, 146/147.

1062
Idem, bijlage 15, 30.

1063
De Jong, a. w., 587,589,594 en 596.

1064
De Jong,  a. w., 999/1000.
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volg te geven aan de uitgesproken wens om de Duitsche Sicherheitspolizei onverwijld in
kennis te stellen van alle gevallen van tegen de bezettende Overheid gerichte actie" met
name door middel van pamfletten, van onbevoegd bezit van wapens, onwettige organisa-
ties of beraamde c.q. uitgevoerde terroristische aanslagen.

1065

Al in een vroeg stadium moesten de hoofden van politie door de procureurs-generaal
worden ingeprent, dat slechts door het verlenen van loyale medewerking door de Neder-
landse politie de zeer ernstige gevaren konden worden afgewend, die het Nederlandse
volk bedreigden ingeval van verzet in misdadige vorm tegen de bezettende overheid.
Bovendien moest voorkomen worden dat de indruk zou kunnen ontstaan, dat een dergelijk
verzet door "Nederlandse ambtenaren van politie oogluikend werd toegelaten of ge-
duld" 1066

Opmerkelijk is dat mevrouw Van der Molen afzonderlijke sabotagedaden vooral in
de beginperiode onjuist heeft gevonden en dat deze -volgens haar- bovendien weinig zin
hadden. 1067

Deze opvatting geeft daarmede steun aan de omstreden oproep van de drie secreta-
rissen-generaal eind oktober '41 om af te zien van sabotagehandelingen tegen de bezetten-
de macht, aangezien zij daardoor slechts het Nederlandse volksbelang benadeelden. 1068

- Moeilijke positie

Het is duidelijk dat al in een vroeg stadium zowel door de Duitse als de Nederlandse
autoriteiten druk werd uitgeoefend op de politie om niet alleen 'loyaal' mede te werken
aan het doorgeven van gegevens aan de 'Sicherheitspolizei' over sabotagehandelingen,
maar ook om te voorkomen dat de indruk zou ontstaan dat deze oogluikend werden toege-
laten of geduld. Dit betekende volgens Verzijl overigens niet dat de "ambtenaar is
gedisculpeerd  door het enkele  feit  dat de bezetter  die eis mocht stellen", maar plaatste
hem weI in een extra moeilijke positie, omdat ook de hem vertrouwde Nederlandse autori-
teiten dit van hem verlangden. 1069

Ondanks de moeilijke situatie, waarin zij verkeerde, is door de politie wel degelijk
verzet geboden. Daarbij dient men dan wel te bedenken, dat dit verzet gepleegd werd
door individuele politiefunctionarissen. Mijnlieff heeft er terecht opgewezen, dat het
"politieverzet vrijwel steeds niet het verzet van de politie is geweest, maar het verzet van
individuen". 1070

De Nijmeegse hoofdcommissaris van politie Perrick wees er in dit verband op dat
voor een gezamenlijk standpunt en optrekken van de politie iedere basis ontbrak. De
politie was de bezetting ingegaan met een organisatorisch en functioneel verbrokkeld
apparaat, dat een obstakel betekende voor geestelijke en tactische eensgezindheid en
waarbij de functionarissen elkaar en elkaars houding en instelling veelal niet kenden en
dus niet konden beoordelen en vertrouwen. 1071

De wijze, waarop door de individuele politiefunctionarissen passief maar ook wel

1065 SRE, archief gemeentebestuur Eindhoven, brief secretaris-generaal departement van justitie d.d.
10 januari  1941 aan procureurs-generaal, inv.nr. 02415.

1066 Idem.
1067

Verslag   Enqu ecommissie   Regeringsbeleid   1940  -   1945,  dee\  1   A en B,  15.
1068 SRE, secretariearchief gemeente Eindhoven 1934 - 1969, oproep secretarissen-generaal d.d 28

oktober 1941, inv.nr. 02415.

1m         Verslag   EnquHecommissie   Regeringsbeleid   1940  -   1945,  dee17   A  en B,   16.
'mo    Mijnlieff, De Nederlandse politie tijdens de bezetting, in Onderdrukking  en  verzet,  421.
10"        Perrick,   Ter  herinnering  aan  een  andere   6e  juni,  in Het Tijdschrift voor de Politie, juli/augustus-

nummer 1975, 264.
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degelijk actief verzet is gepleegd, is zo veelsoortig, dat het niet mogelijk is daarvan een
enigszins representatief overzicht te geven. Volstaan zal dan ook worden met de vermel-
ding van de meest voorkomende vormen van verzet.

- Waarschuwen van burgers

Volgens Mijnlieff bestond het verzet aanvankelijk uit  "niet doen of slecht doen". Daarme-
de was reeds onmiddellijk na de bezetting een begin gemaakt. Opdrachten werden niet of
slechts ten dele uitgevoerd, wapens werden achtergehouden, die later goed van pas kwa-
men. Naar buiten bleek hiervan niet. Het verzet bij de politie volgde het overige verzet.
Al spoedig volgde, als een van de meest voorkomende vormen van verzet, het 'waarschu-
wen van verdachten' tegen wie aangiften waren gedaan of die om andere redenen gevaar
liepen. Aangezien de politie bekend stond om zijn loyaal uitvoeren van opdrachten, moest
het besef groeien dat "loyaliteit jegens de bezetter misplaatst was". Mijnlieff merkte  in  dit
verband op dat vooral voor de oudere, conscientieuze politieambtenaar dit 'negeren van
de eerste beroepsplicht' niet dan met bittere, innerlijke strijd gepaard zal zijn gegaan.
Achteraf lijkt dit alles eenvoudig en vanzelfsprekend, maar er moest wat gebeuren en veel
gebeuren, eer het besef kon groeien, dat een beginsel, dat steeds als heilig en onaantast-
baar bij de politie had gegolden, moest worden prijsgegeven. Toen dit eenmaal geschied
was, was de rest een kwestie van tijd en van ontwikkeling. 1072

Dit waarschuwen van gevaarlopende medeburgers heeft op een bijzonder grote
schaal plaats gevonden, waarbij door de betreffende politiefunctionarissen vaak niet
geringe risico's werden gelopen door het nonchalente gedrag van de gewaarschuwde
personen. In plaats van te 'verdwijnen' bleef men rustig thuis tot de politie veelal in
gezelschap van andere 'foute' opsporingsdiensten aan de deur kwam. Talrijk zijn de
voorbeelden dat men rustig de komst van de politie afwachtte, ondanks de voorwaarschu-
wing dat 'X' zeker niet thuis was.

Zo is de verzetsman Piet Juten in Bergen op Zoom vanuit het politiebureau gewaar-
schuwd onder te duiken, aangezien uit een afgeluisterd gesprek van de 'Sicherheitsdienst'
op dat bureau was gebleken, dat men hem op het spoor was en tot arrestatie zou over-
gaan. Terwijl de 'Sicherheitsdienst' nog op het bureau aanwezig was, werd al koers gezet
naar de woning van Piet Juten, waar zijn echtgenote van het dreigend gevaar op de
hoogte werd gebracht.

Als reactie op die waarschuwing had hij wel bezwarend materiaal naar elders
overgebracht, maar was hij niet ondergedoken, aangezien hij verwachtte via achterliggen-
de tuinen te kunnen ontsnappen. Maar daar hadden zijn achtervolgers op gerekend. Er
volgde een schietpartij, waarbij Juten werd gewond  en als gevolg daarvan werd opgeno-
men in een ziekenhuis te Breda. Een poging om hem van daaruit te bevrijden is mislukt,
waarna Juten op 26 mei 1944 met dertien anderen in de Loonse Duinen werd geexecu-
teerd.  073

Tijdens de artsenstaking zijn tal van artsen door de politie gewaarschuwd, dat zij
gearresteerd zouden worden. In Eindhoven is dit op grote schaal gebeurd en zijn de
meeste artsen tijdelijk verdwenen.1074 In Hilvarenbeek moest dokter Ruhe opgehaald
worden. Door de marechaussee Steenbekkers werd de dominee ingelicht, die op zijn beurt
de dokter waarschuwde, zodat de dokter niet thuis werd aangetroffen, toen men aan de

1072 Mijnlieff, t.a.p., 428/429.
1073 Buitman, Verzet in West-Brabant, 130.
ION Interview te Eindhoven op  16 juli  1996  met Chr. Gooskens, rustend-huisarts te Eindhoven.
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deur kwam. 1075

Ook in Vught behoorde het waarschuwen van personen, die zouden worden aange-
houden,   tot de 'gebruikelijke procedure'.   Dat   dit niet altijd  even glad verliep,   moge
blijken uit het feit, dat een gewaarschuwde man in Cromvoirt zich in verbinding stelde
met de 'Sicherheitspolizei' te 's-Hertogenbosch met de vraag of het waar was dat, zoals
de politie in Vught hem had medegedeeld,  dat hij gearresteerd zou worden. Het gevolg
was  dat de betreffende politiefunctionaris weer 'enige dagen moest onderduiken'. 1076

Talrijk zijn de voorbeelden van de dilettanterig door de politie uitgevoerde aanhou-
dingen, waardoor de aan te houden personen de kans kregen om te ontsnappen. Het aan
de voordeur aanbellen door enkele politiefunctionarissen en de achteruitgang onbewaakt
laten. Het na het aanbellen als werd opengedaan zelf al opmerken dat 'mijnheer X zeker
niet thuis was' en bij een ontkennend antwoord geen nader onderzoek instellen. Of het
zolang voor een bepaald pand blijven dralen, dat de aan te houden persoon de tijd kreeg
om via de achterdeur het perceel te verlaten.

Ondanks de ontvangen opdrachten tot 'strikt optreden' tegen overtreders, leek het er
vaak  op  dat de politiefunctionarissen tijdens de bezetting 'niets zagen en niets hoorden',
zulks tot ongenoegen van niet alleen Duitse maar ook Nederlandse autoriteiten. Dit 'niet-
optreden' van de politie heeft grote invloed gehad op het effect van de tijdens de bezetting
zowel door de bezettingsautoriteiten als de secretarissen-generaal uitgevaardigde voor-
schriften. In dit kader sprak Zaaijer "over de onschatbare waarde voor de Nederlandse
bevolking dat de politie 66n bleef met de bevolking in de geest van verzet". 1077

- Politiele sabotage

Naast de stille, passieve weerstand  en het 'administratieve verzet', waarvan de maande-
lijks in te leveren politionele maandrapporten opgemaakt door de vooroorlogse korpschefs
een goed voorbeeld zijn, is door de politie wel degelijk actief verzet gepleegd. Van der
Meulen vroeg zich af "Wat voor een soort saboteur die politieman dan wel is geweest?"
Niet in de zin als meestal voor de geest gehaald, een man, die materi8le vernieling teweeg
bracht. Ook niet spiritueel iemand die zich alleen geestelijk teweerstelde door afbreuk te
doen    aan het invoeren    van    een    door de bezetter opgelegde ideologie. Daar tussenin
bewoog zich juist de politiele sabotage.

1078

Enerzijds ging het er om te weten te komen wat de bezetter en vooral zijn handlan-
gers van plan waren en hun werkwijzen te kennen (intellectuele aard). De meer materiele
politiesabotage had twee kanten. Aan de ene kant het afbreuk doen aan de plannen der
nazi's door tijdig waarschuwen en weghelpen van in gevaar verkerenden en door het
wijzen van de weg, waarop met de minste kans op ontdekking illegaal gewerkt kon wor-
den. Aan de andere kant door het voorkomen dat gepleegde illegale feiten van allerlei
aard door de nazi's ontrafeld konden worden o.a. door vernietiging van bewijs, in de war
sturen  van het onderzoek etc., kortom  door al datgene  te  doen  wat  "een goed politieman
normaliter omzichtig en nadrukkelijk moet vermijden". 1079

1075
Van Kemenade,  Hilvarenbeek  1940-1945,43.

1076 Interview te Vught op 21 januari 1998 met A.T. Breekpot, administratief-medewerker bij de
politie te Vught.

1077 Zaaijer, Duitse politie en Duitse politiemethoden, in Onderdrukking en venet, 582.
1078 Van der Meulen de Nederlandse politie in bezetting en verzet, in Het Tijdschri# voor de Politie,

meinummer   1960,  97.
1079 Idem.
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- Actief verzet

Als een van de duidelijkste voorbeelden van door politieambtenaren gepleegd actief verzet
kan worden genoemd het laten ontsnappen van arrestanten hetzij vanuit het politiebureau
hetzij tijdens het transport. Het verlenen van medewerking aan een dergelijke ontsnapping
was een uiterst riskante zaak en betekende vaak dat de betreffende politieman(nen) even-
eens moest(en) onderduiken. Ofschoon zij wisten, welke prijs zij hiervoor moesten
betalen, zijn tal van politiefunctionarissen bereid geweest hieraan hun medewerking te
verlenen.

Een wel zeer spectaculaire ontsnapping vanuit een politiebureau speelde zich af in
Vught. Vanuit het kamp Vught werd op 2 augustus '43 de ter dood veroordeelde Frans
Goedhart, de oprichter van het illegale Paroot. met twaalf anderen op transport gesteld
met als eerste bestemming het politiebureau te Vught. Het transport werd zoals gebruike-
lijk begeleid door twee Vughtse politiemannen. Tijdens het transport maakte Goedhart de
twee agenten duidelijk wat zijn rol was in het verzet en welk lot hem vermoedelijk wacht-
te. Nadat van het groepje acht personen werden vrijgelaten, werden de overgebleven vijf
overgebracht naar het politiebureau. Een van de begeleiders had onderweg met Goedhart
de afspraak gemaakt dat hij na plaatsing in een achterkamertje -in afwachting van het
transport door de reeds aanwezige parketwacht- naar de w.c. moest gaan en vervolgens
via de cellengang middels een door de politieman geopende deur naar buiten kon lopen.
Dit plan is ook zo tot uitvoering gebracht en daaraan heeft Goedhart zijn leven te danken.
De politieman, die voor dit feit voor het 'SS- und Polizeigericht' moest verschijnen, werd
aanvankelijk tot drie maanden veroordeeld maar in hoger beroep vrijgesproken. 1080

Vanuit het kamp Vught werden door politiefunctionarissen uit Vught en Den Bosch
systematisch brieven naar buiten gesmokkeld. Helaas werd de politieman uit Den Bosch
begin augustus '43 bij het verlaten van het kamp door het bewakingspersoneel gecontro-
leerd, waarbij bleek dat er zich meer dan twintig clandestiene brieven in de borstzak van
zijn tuniek bevonden. Aangezien hij ook hoeveelheden vitaminen het kamp binnen
gesmokkeld had, werd hij een jaar lang in hetzelfde kamp Vught gevangen gehou-
den. 1081

Door de gemeenteveldwachter Hendriks uit Oisterwijk werd regelmatig het gijze-
laarskamp in Haaren bezocht, waar hij een geziene gast was. Hij fungeerde namelijk als
verbindingsman met de buitenwereld. Hendriks maakte een gepast gebruik van deze
mogelijkheid, omdat hij de kampcommandant zogenaamd tot 'vriend' had.1082

In Tilburg was er medio 1943 evenals in Vught sprake van een spectaculaire
ontsnapping van een zestal arrestanten, die tijdens een razzia op onderduikers van de
arbeidsinzet waren aangehouden. Daags voor hun transport naar het kamp Amersfoort
werd hen bij het uitdelen van de bedden gereedschap verstrekt om een paneel uit een
houten buitendeur te snijden.   Toen des nachts   om   3.30  uur  de   cel werd gecontroleerd
waren alle arrestanten verdwenen. Aanvankelijk wilde de 'Sicherheitsdienst' het gehele
nachtdienstpersoneel aansprakelijk stellen, maar aangezien korpscommandant Boersma
enkele dagen tevoren zelf verklaard had, dat dit geen "behoorlijke afsluiting was" kon hij
hierop moeilijk terugkomen  en  liep  "de  zaak op niets  uit". 1083

Kort daarna volgde een soortgelijke ontvluchting, toen aan vier arrestanten die
waren ingesloten als verdacht van jodensmokkel het nodige gereedschap werd verstrekt,

1080    Van den Eijnde, Vught in de nveede Wereldoorlog, 140/141.
1081   De Jong, a. w., deel 13, 131.
1082 Verklaring van J. Poirters, politiefunctionaris Tilburg, d.d. 8 juli 1998.
1083 GAT, documentatie 1940 - 1945, map politie, grepen uit het verzet van de Tilburgse politie, 4.
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waarmede zij de "gecombineerde licht- en luchtkap" konden demonteren. 's Avonds om
half elf klonken de eerste geweerschoten van Duitse militairen, die in de omgeving van
het hoofdbureau van politie op wacht stonden en de arrestanten in het maanlicht over het
dak van het hoofdbureau zagen wegvluchten. Het schieten op de vluchtende arrestanten
had evenwel geen resultaat hetgeen eveneens gezegd kan worden van de door de politie
ingestelde achtervolging. 1084

Ook werden regelmatig boodschappen of brie es van in politiebureaus ingesloten
verdachten aan verwanten of in een bepaalde illegale zaak betrokken personen doorgege-
ven.

Bijzonder vindingrijk was men ook bij het onderscheppen van brieven en berichten
bestemd  voor  de  op de politiebureaus dienstdoende handlangers  van  de  'SD'.  Het  was
heel gebruikelijk dat de voor hen bestemde post -waaronder veel anonieme brieven-
alvorens te worden doorgegeven eerst werd gelezen, zodat tijdig tegenmaatregelen geno-
men konden worden. Bovendien konden de door hen afgesloten bureaus in veel gevallen
met  behulp van nagemaakte sleutels worden geopend, zodat   ook   van de rechtstreeks   van
de 'Sicherheitspolizei' ontvangen schriftelijke opdrachten kennis kon worden genomen.
Op deze wijze kon nog enig tegenwicht geboden worden tegen het desastreuse optreden
van de landverraderlijke handlangers  van de 'Sicherheitspolizei'.

$  3.     Steun/deeiname  aan  het  verzet

Naast het gepleegde verzet in eigen la'ing, waarbij het accent lag op het optreden van de
individuele politieman, zijn er vooral na de April-mei-staking relaties ontstaan met het ge-
organiseerde verzet dat ook toen eerst goed tot ontwikkeling kwam. De toenmalige com-
missaris van politie te Zeist R. de Jong meende -zich daarbij baserend op 'Het grote
gebod', het gedenkboek  van het verzet-  dat het "verzet zoals  het in Nederland is voorge-
komen niet z6 mogelijk zou zijn geweest zonder de vaderlandslievende houding van de
politie". 1085

- Steun aan verzet

Door de politie werd op tal van manieren steun aan het georganiseerd verzet verleend,
hetgeen ook niet te verwonderen was aangezien men daartoe over een aantal mogelijkhe-
den beschikte, die anderen niet hadden.

De politiefunctionarissen konden zich ook tijdens de 'spertijd' vrijelijk op straat
bewegen en liepen weinig risico door de Duitsers gecontroleerd te worden. Zij waren bij
uitstek geschikt om berichten over te brengen en gevaarlijke koeriersdiensten te verrich-
ten. Zo stelde de West-Brabantse marechaussee A. van Oevelen zich beschikbaar voor het
overbrengen van berichten aangaande Duitse versterkingen en troepenbewegingen aan een
in Belgit opererende spionagedienst, toen de geallieerden tot Antwerpen waren gena-
derd. 1086

Het lag verder als het ware voor de hand dat zij werden ingeschakeld bij het
distribueren van illegale blaadjes en van distributiebescheiden bestemd voor onderduikers.
In de regio Breda werd vanuit Etten-Leur de verspreiding van Vrij Nederland verzorgd,
waarbij o.a. een marechaussee uit Breda betrokken was, die begin augustus '42 in

1084
Idem, pag 4 en 5.

1085    R. de JonR, de Nederlandse politie in bezetting en verzet, in Het Tijdschrift voor de Politie, mei-
nummer 1960,93.

1086 RANB, archief militair gezag, brief van militair-commissaris district Bergen   op   Zoom   d.d.   5
februari   1945 aan districtcommandant Kon. Marechaussee, inv.nr. 323/325.
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1087verband daarmede is gearresteerd en werd overgebracht naar het kamp Vught.
Ook in 's-Hertogenbosch werden, vooral tijdens de late avond- en de nachtdienst,

door politiepersoneel bonkaarten en illegale blaadjes bezorgd.1088
De met de bewaking van de gewestelijke arbeidsbureaus belaste politiefunctionaris-

sen konden de tijdens hun dienst verkregen kennis over wie op de nominatie stond
tewerkgesteld te worden in Duitsland vaak tijdig aan de betrokkenen doorgeven, waardoor
tijdig onderduiken mogelijk was. 1089

Maar door hen werden ook blanco 'Ausweise' ontvreemd. Voor dat vergrijp werden
in Eindhoven twee wachtmeesters ter beschikking van de 'Sicherheitspolizei' gesteld en
vervolgens overgebracht naar het gevangenkamp te Haaren. 1090

Indien het ging om het vervoer van grotere omvang werd daarvoor ook gaarne ge-
bruik gemaakt van politievoertuigen doch de mogelijkheden daarvoor waren uiteraard
geringer en daardoor de frekwentie ook aanzienlijk kleiner.

In Bergen op Zoom was het de opperwachtweester C.Kalker, die zich verdienstelijk
maakte door het bezorgen van de grootste en zwaarste stukken voor de op te bouwen
zendapparatuur. 1091

In Tilburg werden voor het vervoer van wapens en munitie door de illegaliteit
meermalen politievoertuigen ter beschikking gesteld.1092

In Hilvarenbeek waren marechaussees prominent aanwezig in de groep verzetsmen-
sen, die betrokken waren bij het over de grens brengen van ontsnapte krijgsgevangenen,
piloten van meergestorte vliegtuigen, joden en 'Engelandvaarders'.  De in Hilvarenbeek
gedetacheerde marechaussee Karst Smit richtte in mei '42 samen met Eugene van der
Heijden een verzetsgroep op, waarin burgers en politiemannen nauw samenwerkten. Van
der Heijden hield zich bezig met de contacten in Nederland en Smit met de contacten in
Brussel. 1093

Aangezien de vluchtelingen naar Belgie gingen was het zaak dat zij in het bezit
waren van Belgische identiteitsbewijzen, waarvoor de marechaussees eveneens zorgden.
Bij het aantreffen van een of meer Belgen, die de grens illegaal hadden overschreden,
werden hun identiteitsbewijzen afgenomen, terwijl men de smokkelaars liet lopen. Nadien
werden de originele foto's vervangen door die van de vluchtelingen en werden vervolgens
de stempels bijgetekend. Ten minste vijf mal:echaussees hebben dit werk gedaan. 1094

Ook voor het overbrengen van piloten werd in Oost-Brabant enkele keren gebruik
gemaakt van een auto van de politie Eindhoven, waarvan de leider van de PAN eigenlijk
geen voorstander was, aangezien hij het risico daarbij te groot vond. Helaas heeft hij
gelijk gekregen gezien het verloop van het transport van piloten naar Tilburg op 8 juli
1944.1095

Rechercheur Aarts te Eindhoven stelde op die datum "zichzelf en de politieauto als

1087 RANB, archief mi litair gezag, verklaring M.A. Krens d.d. 13 december 1944, inv.nr. 540.
1088 Interview te 's-Hertogenbosch op 17 februari 1998 met C.A. Konings, destijds opperwachtmeester

te Den Bosch.
1089 Interview  te   's-Herrogenbosch  op 17 februari   1998  met B.H. Hoogveld, destijds wachtmeester

staatspolitie.
1* RANB. archief commissaris der koningin 1920 - 1969, melding van gewestelijk politiepresident

d.d. 18 augustus 1943, inv.nr. 430.
1091 Buitman, Verzet in West-Brabant,   132.
1092

GAT,  documentatie   1940  -   1945, map politie, grepen  uit het verzet  van de Tilburgse politie,  pag.
4.

1093 Van Kemenade, Hilvarenbeek 1940-1945,  85  en  86.

10W Van  Kemenade,  a. w.,  86.
1095 Interview te Waalre op 26 juli 1996 met A.P. Hoynck van Papendrecht.
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Zes van hen verloren na half augustus 1944 in het zicht van de bevrijding het leven. 1108

$ 4.  Verhouding met illegaliteit

Zoals is gebleken, maakten vrij veel politiefunctionarissen deel uit van het georganiseerd
verzet. Van der Meulen, zelf politie-officier, merkte daarover op "nooit deed ik tever-
geefs een beroep  op het lagere politiepersoneel". 1109

Voor de leidinggevende politiefunctionarissen lag dit wel enigszins anders. Er was
weliswaar -mede met het oog op de aanhouding van 'foute burgers' na de bevrijding-
sprake van overleg tussen illegaliteit en politie-officieren, doch dat contact is in het
algemeen eerst vrij laat tot stand gekomen. Een uitzondering daarop vormde Roosendaal,
waar al snel na de komst van inspecteur Stuitje sprake was van een samenwerking tussen
georganiseerd verzet en politie. In tal van andere gemeenten was er van een dergelijk min
of meer 'officieel' overleg pas sprake  in het 'zicht van de bevrijding'.

Zo liet de procureur-generaal fgd. directeur van politie te 's-Hertogenbosch zich na
de oorlog bepaald niet gunstig uit over de Eindhovense officier van de politie, die het
contact met de illegaliteit onderhield. Deze werd door de procureur-generaal betiteld als
"een slappe figuur die eerst in de latere periode zijn vaderlandse instelling wist te
vinden".1110

Een soort gelijke opvatting had het personeel van de Roosendaalse politie over een
politie-officier, die naar Tilburg was vertrokken en daar het contact onderhield met de
illegaliteit. 1111

Ook over de inspecteur van politie te Bergen op Zoom, die zoals bij de bevrijding
bleek de contactman geweest was met de illegaliteit, bestond binnen het Bergse politie-
korps bepaald geen eensluidend gunstig oordeel. "Hij had toch de contacten met de
Sicherheitsdienst onderhouden",  zo  kon  men  in die dagen regelmatig horen. De toenmali-
ge commissaris van politie werd door hem "niet op de hoogte gebracht van de lange ge-
sprekken met de Sicherheitspolizei en waarover door hem de nodige geheimzinnigheid
werd  betracht".1112

Geconstateerd moet worden dat de contacten van de indivuele politiefunctionarissen
met het georganiseerd verzet talrijk zijn geweest en dat hun aandeel in het verzet bepaald
niet gering is geweest.

De   rol   van de leidinggevenden was beduidend geringer of zoals Perrick opmerkte:
"De bezettingstijd werkte als een zeef, waarbij veel hooggeplaatsten door de mand vielen
en veel laaggeplaatsten hun bijzondere gaven van geest en hart konden tonen". 1113

Door zowel de Duitse als Nederlandse autoriteiten werd op de politie druk uitgeoefend
om loyale medewerking te geven aan de Duitse politie-instanties, waardoor zij wel in een
extra moeilijke positie kwam te verkeren. Dit betekende dat de korpschefs op zijn minst
op papier de indruk moesten wekken, dat zij hun personeel hadden opgedragen de
gevraagde loyale medewerking te verlenen. Wellicht heeft Perrick in zijn oordeel over de
'door de mand gevallen hooggeplaatsten' hiermede onvoldoende rekening gehouden. Hun

'ws    Malla, 25 jaar Uef & leed bij de Eindhovense politie, 85186.
"og      Van der Meulen, t.a.p., 98.
1110 RANB, archief commissaris der koningin    1920   - 1969, brief van procureur-generaal    d.d.    11oktober  1950 aan minister van justitie, inv.nr.  495.
lilI Interviews te Roosendaal  op 5 februari  1997  met  P.T.  van  Gurp  en  P. M. Megens.
1112 GABoZ, kabinetsarchief, dossier commissaris van politie.
1113 Perrick,   ter  herinnering  aan  een  andere  6e  juni,  in Het Tijdschrift voor de politie, juli/augustus-

nummer  1975, 267.
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manoeuvreerruinlte     was zo gering,     dat zij welhaast gedoemd waren    om te worden
gekwalificeerd als 'zwakke leiders', hetgeen overigens niet betekent,   dat  tal van politie-
officieren hun medewerkers -in het bijzonder in kritische omstandigheden- wel wat meer
tot steun hadden kunnen zijn.

Vastgesteld kan worden dat het waarschuwen van burgers, die gevaar liepen te
worden gearresteerd of te worden ingeschakeld voor de 'Arbeitseinsatz' op grote schaal
door politiefunctionarissen zijn gewaarschuwd, waardoor veel onheil voorkomen kon
worden.

In de laatste fase van de bezetting was er sprake van omvangrijke contacten van de
politie met het georganiseerd verzet, waardoor de kans op het gelukken van overvallen
aanzienlijk toenam. Veel individuele politiefunctionarissen hebben een niet onbelangrijk
aandeel geleverd in het verzet en daarvoor vaak een hoge prijs moeten betalen.
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BIJZONDER THEMATISCHE ZONE

De politiekorpsen in de zeven grote(re) Brabantse steden zijn tijdens de Tweede Wereld-
oorlog met een aantal gelijksoortige voorvallen geconfronteerd, zoals de confrontaties
tussen de leden de WA en de Nederlandse Unie, de deportatie van de joden, de April-
mei-staking  in   1943, de verplichte tewerkstelling in Zeeland  of  op de vliegvelden, 'Dolle
dinsdag' en tenslotte de bevrijding. Dat wil overigens niet zeggen, dat die gebeurtenissen
zich op een zelfde wijze hebben voltrokken. Was er in de ene gemeente vrijwel iedere
week een of meer keren sprake van een storing van de openbare orde, in een andere
gemeente deed zich iets dergelijks slechts Hn keer per maand of 66n keer per kwartaal
voor. In weer een andere gemeente was er slechts sporadisch sprake van een dergelijk
voorval.

Ook de April-mei-staking in 1943 is geenszins op identieke wijze verlopen. Zijn er
in de ene gemeente diverse dodelijke slachtoffers te betreuren, in een andere gemeente
was er nauwelijks sprake van stakingen op grote schaal.

Voor het verkrijgen van een inzicht in de gebeurtenissen, die zich in de diverse
gemeenten hebben voorgedaan en vooral in de omstandigheden, waaronder de politie is
opgetreden, was het noodzakelijk het functioneren van de zeven politiekorpsen aan een
nader onderzoek te onderworpen . Daarbij zal blijken hoe groot de verschillen tussen de
korpsen waren. De (politieke) instelling van de korpsleiding -zowel van de burgemeester
als politiegezagsdrager en de korpscommandant- en de mate van infiltratie door 'foute'
elementen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Dat geldt evenzeer voor de wijze
waarop nieuw gevormde afdelingen als 'Politieke politie' of 'Preventieve politie' en nieuw
opgerichte opsporingsdiensten als de Arbeidscontroledienst (ACD), de vrijwillige
hulppolitie  en de Nederlandse Landwacht in de diverse gemeenten hebben geopereerd.

Ofschoon er geen sprake is geweest van een georganiseerd verzet door de Brabantse
politiekorpsen, is er weI degelijk zowel lijdelijk als actief verzet gepleegd door individue-
le politiefunctionarissen, waarbij velen het leven hebben verloren.

In alle steden is er sprake geweest van het op grote schaal waarschuwen van
burgers, die gevaar liepen te worden gearresteerd of die in aanmerking kwamen voor ver-
plichte tewerkstelling. Het is dan ook niet zonder reden, dat de Duitse bezettingsautori-
teiten allerminst tevreden waren over het functionaren van de politie.
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Hoofdstuk XIII BERGEN OP ZOOM

Bergen  op Zoom telde circa 25.000 inwoners  en  had een politiekorps  van  35  tot  45  man
onder leiding van een commissaris van politie (majoor-korpschef) en twee inspecteurs van
politie (kapitein en opperluitenant).   De  in 1929 benoemde burgemeester  werd  na  zijn  pen-
sionering in 1941 opgevolgd door een zgn. 'Frederiks'-burgemeester.

$   1.     Problemen  openbare  orde

Evenals in andere Brabantse gemeenten is er in de eerste maanden van de bezetting
weinig te merken van ongeregeldheden. Eerst na de onstuimige groei van de Nederlandse
Unie, waarvan de hoofdredacteur van de plaatselijke krant De Avondster,    ir.    A.J.L.
Juten, een van de stuwende krachten was, ontstaat er een gespannen verhouding tussen de
WA en de bevolking.

Volgens Juten, die in de plaatselijke politiek al vele jaren een belangrijke rol
vervulde, werden de kranten gedwongen tot het opnemen van eenzijdige ten bate van de
WA gestelde berichten. Daarbij werd de uit de bevolking zelf voortgekomen weerstand
haar "ten kwade aangewreven" en werd aan het provocerend optreden van de WA geheel
voorbijgegaan. Dit was hem als hoofdredacteur uiteraard een doorn in het oog en dat
heeft hij dan ook duidelijk doen blijken, toen het ook in Bergen op Zoom fout ging. 1114

- Eerste WA-mars

Half december was het zo ver. De WA zou, veel later dan in de meeste andere Brabantse
steden, zijn eerste optocht houden. De commissaris van politie L.H. Hoeve had voor vol-
doende personeel gezorgd en had zich, aangezien het plaatselijke korps op een dergelijke
mani festatie     niet was berekend, verzekerd     van    een " flinke reserve aan marechaus-
see's".1115

Samen met een officier van de marechaussee zag de commissaris de "optocht zonder
enige stoornis  op de Grote Markt voorbij trekken". Hierna gingen  zij  per  auto  naar  de
Potterstraat om achter de stoet aan te sluiten. Vanuit de Lievevrouwestraat kwamen er
enige mensen rennen, die riepen, dat er gevochten werd. De commissaris en de officier
van de marechaussee verlieten de auto en liepen "met versnelde pas" de Lievevrouwe-
straat in, waar zij constateerden dat het Uniegebouw het had moeten ontgelden. Voorts
zagen zij dat de WA naar binnen wilde, hetgeen door voor de deur staande politie voor-
komen kon worden. Hiertegen werd door de WA hevig geprotesteerd. Voor de commissa-
ris van politie was dit aanleiding tegen de leider van de WA te zeggen, dat hij "geen
leiderschap  op zijn mensen  had". De leider  van  de  WA  gaf toe,   "dat de leiding  hem  ont-
snapt was,  maar dat hij opnieuw zou optreden". 1116

Dat hem dit niet gelukt is, moge blijken uit het feit, dat het op de Markt waar "een
grote menigte volk uit nieuwsgierigheid was opgekomen" op diverse plaatsen tot geweld-
dadigheden is gekomen, waaraan ook door matrozen van de weermacht werd deelgeno-
men. Stond de commissaris aan de ene kant van de Markt, dan begonnen "enige woeste-

lingen van de WA" weer aan de andere kant of in een van de zijstraten. Hoewel het poli-
tiepersoneel en de marechaussee hun best deden om mishandelingen te voorkomen,

1114 ]uten en  Sloff,  Verzer   Bergen  op  Zoom   1940  -   1945,  38.

i 1 I 5 GABoZ, kabinetsarchief, dossier commissaris van politie.
1116 Idem.
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slaagde zij daar niet in, hetgeen vooral het gevolg was van het feit dat leden van de
weermacht er bij betrokken waren. Op een zeker ogenblik werd zelfs een opperwacht-
meester der marechaussee omsingeld, die daarop zijn revolver trok om te voorkomen, dat
hij door "WA-mannen   in een wagen werd geladen". Het gelukte de commissaris   van
politie en de officier van de marechaussee om de opperwachtmeester te ontzetten, waarna
er een bespreking plaatsvond met de leider der WA, die nogmaals werd gewezen "op de
tuchtloosheid van de aanwezige WA".1117

Uit het dagrapport van de politie blijkt dat er inderdaad in de omliggende straten
een aantal ruiten is ingegooid, hetzij door WA-mannen hetzij door jongelui die bij
sympathisanten van de NSB een vijftal ruiten hadden ingegooid. De daders van deze laat-
ste actie werden enkele dagen later door een rechercheur opgespoord, waarna tegen hen
proces-verbaal werd opgemaakt. Voorts werd er net buiten het centrum van de stad
melding gemaakt van een "troep van 50  A 60 opgeschoten jongens die Oranje-liederen"
zongen, waarmede de marechaussee in kennis werd gesteld, die vervolgens met auto's
hebben gesurveilleerd. In het centrum had een club jongens eveneens 'Oranje-liederen'
gezongen. Nadat deze door uit het raam hangende dames met handgeklap waren ontvan-
gen,  waarbij zij riepen dat zij  'het fijn vonden', waren de ruiten van de winkeldeur onder
hen vernield door passerende NSB-leden, die hiermede reageerden op de "reactie van de
dames".  Maar  ook  in de wijken  was het onrustig en werden bedreigingen geuit, hetgeen
tot gevolg had dat bij een viertal woningen van NSB-leden van 19.00 tot 24.00 uur door
de marechaussee posten werden betrokken om te voorkomen dat de ruiten zouden worden
ingegooid.1118

- Open brief

Voor de hoofdredacteur van De Avondster was dit een uitgelezen gelegenheid om stelling
te nemen tegen de 'relletjes',  die  ook in andere gemeenten hadden plaats gevonden  maar
"waarvan  de ware berichten niet waren doorgegeven". Vandaar  zijn "open brief aan  de
Duitse burgerlijke bezettingsautoriteiten" in De Avondster' van maandag  16  december
'40.

"Wij stellen nu vast, door eigen waarneming, dat de relletjes in Bergen op Zoom
all66n, maar dan ook allttn zijn begonnen of zijn veroorzaakt door de WA-man-
nen".1119

Door Juten werd betreurd dat er nog altijd geen gevolg was gegeven aan zijn voor-
stel om hem commandant te maken van "duizend boerenjongens gewapend met dorsvle-
gels en essenstokken  om bij zulke straatschenderijen een flinke  orde te handhaven".  Was
een dergelijke toestemming wel gegeven dan zou er zelfs geen kans zijn geweest dat de
"WA uit deze streek plotseling op 'n Zondagmiddag in veewagens uit allerlei richtingen
op Bergen op Zoom zouden zijn losgelaten, om daar een hunner langzamerhand berucht
geworden optochten te houden". Volgens Juten  was  door de gemeentepolitie en het korps
marechaussee zeer rustig en zeer evenwichtig opgetreden, al konden zij niet verhinderen
dat  "kinderen en burgermensen te lijf werden gegaan".1120

Juten, die, zoals hij schreef in de gehele streek bekend stond als pro-Duits, was van
mening, dat het Nederlandse volk, maar zeker het West-Brabantse, dat correct en vriende-

1117 Idem.

11 I 8 GABoZ, archief gemeentepolitie, rapportenboek mutaties 16, 17 en 18 december 1940, inv.nr.
32.

1119 GABoZ, verzameling oorlogsdocumentatie, De Avondster van 16 december 1940, inv.nr. 1 G.
1120 Idem.
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lijk tegenover de militaire bezetting stond, door de burgerlijke bezetting gevrijwaard
moest worden voor daden van terreur zoals die door de WA der NSB werden begaan en
waarschijnlijk nog zouden worden begaan.

1121

Een tweede dergelijk artikel over hetzelfde onderwerp werd slechts in geringe mate
verspreid, aangezien op dinsdag 17 december 1940 de drukkerij door de 'SD' werd geslo-
ten, terwijl een boete van duizend gulden moest worden betaald. Diezelfde middag werd
Juten  in het gebouw  van de Rijks  H.B. S. te Bergen  op Zoom, waaraan  hij als leraar  was
verbonden, gearresteerd en tot 15 maart 1941 opgesloten in het Huis van Bewaring te 'S-
Hertogenbosch.1122

- Bomaanslag

Veel ernstigere gevolgen   had de zgn.'bomaanslag'   op 26 december   1941. Op Tweede
Kerstdag werd des avonds om 10 uur een "bom gevonden, waaraan een lont was beves-
tigd" in het portaal van caft Tivoli, gelegen aan de Boschstraat. De volgende dag
verscheen er een openbare bekendmaking, waarin duizend gulden beloning werd uitge-
loofd aan degene, die inlichtingen of aanwijzingen kan geven, die tot "opsporing leiden
van den persoon, die de bom bij caft Tivoli heeft weggelegd of van degenen, die op
andere wijze de hand in deze bominslag hebben gehad".

1123

Iedereen, die inlichtingen over de bomaanslag kon verschaffen diende zich ten
spoedigste te melden   aan het commissariaat van politie   of  bij de 'Feldgendarmerie',
gevestigd in de 'Ortskommandantur' aan de Steenbergsestraat te Bergen op Zoom. Zoals
gebruikelijk werd er aan toegevoegd, dat de te geven inlichtingen als vertrouwelijk
zouden worden beschouwd. 1124

De bom, die in werkelijkheid een granaat was, bevond zich op de 'Ortskomman-
dantur', waarheen inspecteur F. Jimkes was ontboden.   De daar aanwezige chef 'Haupt-
sturmfuhrer' Kuthe van de 'Sicherheitsdienst' uit 's-Hertogenbosch liet hem een 'zwart
voorwerp' zien, dat volgens Kuthe een granaat was, die "opzettelijk was neergelegd in de
ingang van het caft Tivoli om daar aanwezige personen of leden van de Weermacht te
doden". Hierna kon inspecteur Jimkes  weer  gaan. Op verzoek van inspecteur Jimkes was
commissaris Hoeve naar het bureau gekomen om over het gebeurde te worden ingelicht.

- Gijzelaars

Hierna verschenen er leden van de 'Sicherheitsdienst' uit Breda, die een lijst overhandig-
den met daarop een aantal personen, die moesten worden aangehouden. Commissaris
Hoeve kreeg te horen dat hij "persoonlijk verantwoordelijk was dat deze personen te
Haren kwamen".   Met de mogelijkheid dat diverse personen wegens Kerstmis uitstedig
zouden zijn, hadden zij niets te maken.

Op de vraag waarom de betreffende personen moesten worden aangehouden, kreeg
de  commissaris "een scherp antwoord,   dat  de  zaak  hem niet aanging". Hierop stelde  de
commissaris van politie de burgemeester, die in Hilversum verbleef, van deze opdracht in
kennis, die hem mededeelde dat "het geen aangename opdracht was", die hij moest
vervullen. 1125

1121 Idem.
1122

Juten en Sloff, a. w., 40.

1123 Buitendijk, Venet in ;Vest-Brabant, 138.
1124 Idem.

1125 GABoZ, kabinetsarchief, dossier commissaris van politie.
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Toen inderdaad bleek dat enkele personen wegens ziekte of uitstedigheid niet
konden worden aangehouden, werden er onmiddellijk andere namen genoemd van perso-
nen, die moesten worden aangehouden. Pas maanden later liet tijdens een telefoongesprek
een lid van de 'Sicherheitspolizei' uit Breda weten, dat zij als "gijzelaars" waren
beschouwd. Daar bestond overigens geen enkele reden voor, want terwijl de 'Sicherheits-
polizei' in Bergen op Zoom was om op de aanhouding van de op de lijst voorkomende
personen toe te zien, bleek al dat de 'bom' was achtergelaten door een "brooddronken"
Duitse militair, die tevoren met het projectiel in een nabij gelegen cafetaria was geweest.
De 'Sicherheitspolizei' had hierop het onderzoek van de gemeentepolitie overgenomen,
maar de arrestatie van de Bergenaren moest wel doorgaan. 1126

Van de tien aangehouden personen werden er de volgende dag drie en na twee
weken nog 66n in vrijheid gesteld. Dit is overigens de enige keer geweest dat door de ge-
meentepolitie personen moesten worden aangehouden als 'gijzelaar'. In plaats  van  de  vier
in vrijheid gestelde personen werden in januari '42 een viertal anderen in hechtenis geno-
men. Daarna werden in datzelfde jaar nog drie keer inwoners uit Bergen op Zoom
aangehouden, maar daar "werden de gemeentepolitie en de burgemeester geheel buiten
gehouden", zoals de burgemeester  aan de commissaris der provincie liet weten.  Die  aan-
houdingen gebeurden door de 'Sicherheitspolizei'  of de 'Ordnungspolizei' :127

- Onrust veroorzaakt door Duitse militairen

Na de eerste openbare orde problemen veroorzaakt door de WA was er kort daarna ook
sprake van wanordelijkheden veroorzaakt door Duitse militairen. In de nacht van 21 op
22  december  1940  is  er  twee keer sprake  van het "horen schieten met een revolver".  Kort
na middernacht hoorden twee politiesurveillanten acht pistoolschoten, terwijl rond twee
uur twee andere surveillanten twee schoten hadden gehoord.1128

Twee dagen later werd er in het centrum van de stad een winkelruit vernield door
Duitse militairen, die tevoren "de inwonende dochters op straat" hadden lastig gevallen en
getracht hadden met hen mee naar binnen te gaan. 1129

Naast het afzagen van een zeventigtal dennenbomen uit een bosperceel aan de rand
van de stad werd er Tweede Kerstdag om 19.40 uur melding gemaakt van een vechtpartij
tussen burgers en Duitse militairen "tijdens een publiekbal".   De ter plaatse verschenen
politiemannen hadden getracht de orde te herstellen "doch dit was vanwege de grote wan-
orde" niet mogelijk, waarna  het  "bal  om 20.00 uur was gesloten". 1130

Enkele dagen later werd er andermaal melding gemaakt van wanordelijkheden om
kwart voor acht in dezelfde zaal, waarbij de 'Feldgendarmerie' de muziek had doen
stoppen  en de "weermacht had gelast de balzaal te verlaten". Nadat  dit was gebeurd,
hebben vervolgens ook de burgers de zaal verlaten. 1131

De volgende nacht werd er wederom melding gemaakt van een "ruzie tussen
burgers en Duitse militairen     in de buurt     van een dansschool", waarbij een Duitse
onderofficier zou zijn gestoken, een vader en doehter door militairen zouden zijn mis-

l I 26 Idem.
1127 GABoZ, verzameling oorlo sdocumentatie, diverse brieven van burgemeester van Bergen op

Zoom d.d. 20 januari 1942,7 mei 1942 en 16 juli 1942 aan commissans der provincie, inv.nr. 1
E.

1128 GABOZ archief gemeentepolitie, rapportenboek mutaties nachtrapport  21   op 22 december   1940van 12.10 uur en 01.55 uur, inv.nr. 32.
1129 GABoZ, t.a.p., mutatie nachtrapport  23  op 24 december  1940  van  23.15 uur, inv.nr.  32.
1130 GABoZ, t.a.p., rapportenboek mutatie dagrapport 26 december   1940  van  7.40 uur, inv.nr.  32.
1131 GABoZ, t.a.p., rapportenboek mutatie dagrapport 29 december  1940  van  9  uur n.m., inv.nr.  32.
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handeld en waarbij schoten waren gelost. Bij nader onderzoek bleken de gevolgen mee te
vallen en keerde na vertrek van de Duitse militairen de rust weer. 1132

Aan het einde van 1940 was maar bitter weinig meer over van de betrekkelijke rust,
waarvan in de eerste maanden van de bezetting sprake was geweest. Gedurende de maand
december was het voor de Bergse politie duidelijk geworden, dat ook haar nog 'turbulente
tijden' te wachten stonden. Dit was onder meer het geval medio 1941, toen op grote
schaal plakaten werden aangeplakt van het 'Nederlandsche Vrijwilligersverband' veelal
tegelijk met biljetten   van   de NSB. Aangezien deze aanplakbiljetten   ook op particuliere
woningen en gebouwen werden aangebracht, ontstond hierdoor grote onrust in de stad.
De politie trad niet op, omdat de kringleider van de NSB een schrijven had getoond van
de    'Werbesammenstelle   fur den Freiwilligen-Verband Niederlande', waarin stond   dat
overal aangeplakt mocht worden. Dit was voor de politie aanleiding om niet alleen het
aanplakken toe te staan, maar ook om de burgers te "waarschuwen dat de biljetten met
toestemming en onder bescherming van den rijkscommissaris mochten worden aange-
plakt" en dus niet verwijderd mochten worden. De inmiddels op grote schaal o.a. van
scholen verwijderde aanplakbiljetten zouden op 8 juli '41 wederom worden aangebracht.
Extra politiepersoneel werd in dienst geroepen en versterking van de marechaussee
gevraagd en verkregen. De plakploegen van de NSB werden gevolgd door een grote
menigte, waarbij op een aantal plaatsen vechtpartijen uitbraken. Aangezien echter door de
politie direct werd ingegrepen, kon de rust weer spoedig hersteld worden. 1133

Door het persoonlijk ingrijpen van de wnd. burgemeester van Bergen op Zoom kon
een voorlopig "staken van het aanplakken" met de kringleider van de NSB bereikt
worden, waardoor er tenslotte slechts sprake was van "een storm in een glas water" die
overigens was ontstaan door een niet bepaald 'krachtig optreden' van de politie als
gevolg van een wel erg ruime interpretatie door de conmmissaris van politie van een
vergunning afgegeven door een niet ambtelijke instantie. 1134

- Overleg West-Brabantse korpschefs

Naar aanleiding van de wanordelijkheden tijdens WA-marsen in Bergen op Zoom,
Roosendaal en Breda hadden de korpschefs uit die gemeenten zich beklaagd bij de
procureur-generaal, fgd. directeur van politie te 's-Hertogenbosch over het optreden van
de leden van de WA. Dit was aanleiding voor genoemde procureur-generaal contact op te
nemen met majoor Wolk van de 'Ordnungspolizei' te 's-Hertogenbosch. Majoor Wolk is
toen begin 1941 naar Bergen op Zoom gekomen om persoonlijk een onderzoek in te
stellen, waarbij zowel de commissaris van politie, de officier  van de marechaussee   als   de
'Wehrmachtskommandant' door hem werden gehoord. Majoor Wolk kwam weliswaar tot
de conclusie dat er onjuist was opgetreden door de WA, maar de politie "mocht niet zo
kleinzielig zijn", aangezien de  "WA het nog moest leren". Bovendien was hij zeer veront-
waardigd   over   de   door de Bergse commissaris van politie    " in het geheim uitgeschreven
vergaderingen, die gericht waren tegen de Duitse bezetting".  Dat dit gewone dienstbespre-
kingen waren van West-Brabantse collega's, maakte geen enkele indruk op hem. Deze
bijeenkomsten werden vervolgens zonder meer verboden, aangezien "dienstbesprekingen
door hem zouden worden uitgeschreven". 1135

1132 GABoZ, t.a.p., rapportenboek nachtrapport  29 op 30 december 1940, inv.nr.  32.
1133 GABoZ, archief gemeentebestuur 1926 - 1971, brief van wnd. burgemeester van Bergen op Zoom

d.d. 11 juli 1941 aan commissaris der provincie, inv.nr. 31 D/1941.
1134 Idem.
1135 GABoZ, kabinetsarchief, dossier commissaris van politie.
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$ 2.  Bewakingsdiensten

Een week na het einde van de inval door de Duitsers vond er een 'zitting' plaats van het
college van Burgemeester en Wethouders   met de 'Ortskommandant', waarbij    ook   de
commissaris van politie aanwezig was. Tijdens deze bijeenkomst deelde de 'Ortskomman-
dant' mede dat door hem vijf NSB-ers werden aangesteld als 'Privat Polizei', die door de
gemeente Bergen op Zoom betaald zouden moeten worden. De namen van de vijf bewa-
kers werden door hem aan de commissaris van politie opgegeven. Met ingang van 25 mei
'40 werden deze lieden aangesteld om toezicht te houden bij de bijeengebrachte wapens.
Er was namelijk een grote hoeveelheid wapens ingeleverd, hetzij door de politie, bij wie
ingevolge de Vuurwapenwet alle vuurwapenen in bewaring waren, hetzij door de gemeen-
tediensten, die de achtergebleven en gevonden wapenen van het leger hadden verza-
medI 1136

Aangezien ook het munitiedepot op het terrein van de Wilhelmina-kazerne bewaakt
moest worden, werd het aantal bewakers uitgebreid tot twaalf, waarbij werd medegedeeld
dat ook het loon van hen verhoogd diende te worden van twintig tot dertig gulden per
week. Bovendien bleek dat een "deel van deze mannen tijdens hun wachtdiensten met
vuistvuurwapenen gewapend werd en ook 's nachts dienst moest doen bij het munitiede-
pot".   Op de schriftelijke vraag  van de burgemeester op grond waarvan hij "burgers
bewapend wacht  liet doen bij militaire objecten",  werd geen antwoord ontvangen, hetgeen
vermoedelijk het gevolg was van de plotselinge overplaatsing van de bewuste 'Ortskom-
mandant'. 1137

- Bewakers beschoten

Toen er tijdens hun dienst door twee bewakers een "rood lichtsein" was waargenomen,
hadden zij een onderzoek willen instellen, waarna er echter "op hen een schot werd
gelost". Hierna wilden   zij   naar de 'Ortskommandantur'   gaan om hiervan melding   te
maken, waarna "er nog viermaal van verschillende kanten werd geschoten en nog een
tweede rood lichtsein werd waargenomen". Op grond   van deze gebeurtenis   werd   niet
alleen de "bewegingsvrijheid  van de burgers   van   11   uur 's avonds teruggebracht   naar  9

uur", maar moest ook het aantal bewakers worden uitgebreid tot achttien. De uitbreiding
tot achttien is evenwel niet doorgegaan, terwijl eind mei '40 ook de uitbreiding van de
bewaking tot twaalf personen werd ingetrokken. 1138

Hierna werden de "patrouillediensten van Duitsche weermacht met de gemeentepo-
litie, die een paar dagen waren onderbroken" weer ingevoerd, terwijl de politie, die
"tevoren de wapens had moeten inleveren",  op 2 juni  '40 weer werd bewapend.1139

De instelling van een bewakingsdienst, al had die dan maar een week bestaan, heeft
wel degelijk invloed gehad op het beleid rnet betrekking tot bewakingsdiensten tijdens de
bezetting.

- Voorkoming sabotage

Toen er door de Duitse bezettingsautoriteiten in Bergen op Zoom teneinde sabotage te

1136 GABOZ, archief gemeentebestuur   1926  - 1971, brief burgemeester  d.d.   3  juni 1940, inv.nr.   31
D/1940.

1137
Idern.

1138 Idem.

1139 Idem.

210



voorkomen bewaking van een aantal militaire objecten werd getist, werd hier vrij snel
gevolg aan gegeven. De gemeente Bergen op Zoom nam een wel zeer uitzonderlijke posi-
tie in, doordat hier de 'Wehrmachtkommandantur' van Zeeland gevestigd was. Het gevolg
daarvan was dat er veel consumptiegoederen waren opgeslagen, die van hieruit gedistri-
bueerd werden. 1140

Die bewaking kon niet door de politie gebeuren, want die was zeer druk bezet en
het aantal manschappen was ontoereikend. Dit diende te geschieden door voor dit doel
"een aantal menschen aan te stellen op arbeidscontract en deze een belooning te geven
overeenkomstig de normen  van den Luchtbeschermingsdienst, ongeveer  41  cent  per  uur".
Volgens de burgemeester gaven de plaatselijke omstandigheden evenwel geen enkele aan-
leiding tot de opdracht van het instellen van een bewaking. Het was rustig en de Duitse
eigendommen werden, behoudens enkele kleinigheden, ongemoeid gelaten. De 'Wehr-
machtkommandant' was hiertoe enkel en alleen overgegaan naar aanleiding van een door
hem ontvangen brief van de 'Wehrmachtbefehlshaber' en niet omdat dit noodzakelijk
was. 1141

Aangezien de bewaking van de acht aangegeven objecten niet door middel van vaste

posten maar door patrouilles zou geschieden, kon aanvankelijkk worden volstaan met een
"corps van zeven  man".   Er zou dienst gedaan worden tussen   18.00  en  6.00  uur  en  de
kosten werden geschat  op "een kleine  f 250,-- per week". 1142

Zes weken later verlangde de 'Ortskommandant' echter in plaats van bewaking door
middel van patrouilles vaste posten van 19.00 tot 7.00 uur voor zes magazijnen en
dubbelposten voor een kolenopslagplaats en een hooi- en stro-opslagplaats. 1143

Bovendien moest ook een villa in gebruik bij de 'Kriegsmarine' permanent bewaakt
worden: overdag door een enkelpost en van 19.00 tot 7.00 uur door een dubbelpost.

1144

Voor de uitvoering    van deze bewakingsopdrachten werden met ingang    van    11
november 1942 door de gemeentepolitie, aan wie de feitelijke uitvoering was opgedragen,
drieendertig personen aangenomen. Zij werden op arbeidscontract bij de gemeente Bergen
op Zoom aangesteld tegen een uurloon  van f 0,425.1145

Het personeel van de bewakingsdienst was door het gewestelijk arbeidsbureau gese-
lecteerd in eerste instantie uit de categorie 'werkeloze hoofdarbeiders' aangevuld met
andere doorgaans wat oudere werkelozen, die niet voor tewerkstelling in Duitsland in
aanmerking kwamen. Het was een zeer gemeleerd gezelschap dat onder moeilijke omstan-

digheden (bijna uitsluitend nachtdienst onder vaak slechte weersomstandigheden) tegen
een laag loon zijn werk moest doen. Het was dan ook niet te verwonderen dat het ziekte-
verzuim vrij hoog was. Opmerkelijk is het dat er regelmatig sprake was van hetzij een
zodanig gebruik van alcohol voor het in dienst komen, dat betrokkene 'onbekwaam werd
bevonden', hetzij  van het gebruik van alcohol tijdens de dienstuitoefening.  De  commissa-
ris van politie, die naar aanleiding daarvan dan weer een onderzoek moest laten instellen
door 66n van zijn inspecteurs, was daar weinig ingenomen mee. De commissaris van
politie concludeerde -overigens op niet al te veel feiten gebaseerd-  dat de "leiding op

It40       Verordening  van  RKN tot afweer van handelingen gericht tegen de bezettende macht  d.d.  13  iuti
1942 (aflevering 17 - 75/1942), in Verordeningen voor het bezette Nederlandsche gebied, deel B.

1141 Idem.

1142 Idem.

1143 GABoZ, archief gemeentebestuur   1926  - 1971, brief 'Ortskommandantur'  d.d.   31.10.1942  aan
burgemeester, inv.nr.  023  A5   1943.

1144  GABoZ, t.a.p., brief 'Wehrmachtkommandantur' Bergen op Zoom d.d. 8.11.1942 aan burge-
meester, inv.nr. 023 A5 1943.

1145 GABoZ, t.a.p., brief commissaris van Politie d.d. 10 november 1942 aan burgemeester, inv.nr.
023 A5 1943.
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niets lijkt en de controle evenmin, waaruit vanzelf spreekt, dat de rest ook niet veel kan
Zijn".1146

Er waren inderdaad regelmatig problemen met 66n van de aangestelde controleurs,
die  er  op  uit  was "om rapporten  op te maken  van een slechte dienstuitoefening". Vervol-
gens moest dan weer een onderzoek worden ingesteld, waar de korpsleiding bepaald niet
op zat te wachten. De commissaris van politie deelde de burgemeester dan ook mede
"meermalen het idee gehad te hebben dat deze controleur ook niet de volle 100% vertrou-
wen  verdient en overal  een  punt   aan  weet te draaien". Het optreden  van de controleur
bevorderde volgens de commissaris dat de "bewakers die toch al steeds een neiging
hebben van gefingeerde ziektes nog meer dan ooit thuisblijven en ons met de moeilijkhe-
den laten zitten om toch nog personeel te krijgen". 1147

Door de omvangrijke bewakingsdienst, waarvan het overigens niet eenvoudig is
geweest om die draaiende te houden, is de politie in Bergen op Zoom in tegenstelling tot
verschillende andere korpsen bespaard gebleven van omvangrijke bewakingstaken.

$  3.     Overval  op  distributiekantoor

De overval op het distributiekantoor in Bergen op Zoom in de nacht van 4 op 5 maart
1944 was een van de vele overvallen, die in Noord-Brabant hebben plaatsgehad.

- Weinig bijval

De plaatselijke illegaliteit was aanvankelijk geen voorstander van een dergelijke overval.
Een van de medewerkers van het distributiekantoor, Harm van Rossum genaamd, zorgde
namelijk regelmatig voor grote hoeveelheden distributiebonnen en men was bang dat dit
na een overval niet meer mogelijk zou zijn. Ook de bij de Economische dienst werkzame
politieman  Piet  de  Neef,   die deel uitmaakte  van de plaatselijke  K.P.,   "was  er  niet  voor".
1148

Aangezien een knokploeg uit Rotterdam onder leiding van de Rotterdamse politie-
inspecteur Sam Eschmeijer echter erg krap in de distributiebonnen zat, werd uiteindelijk
toch met een overval ingestemd.1149

Het kantoor van de Economische dienst van de politie te Bergen op Zoom zou
mogelijk dienen als plaats van samenkomst voor de overvallers. In ieder geval zou De
Neef van daaruit een oogie in het zeil houden, waarbij hij "zich zou vermommen in zijn
officiele functie van politieman". 1150

Eschmeijer had zogenaamd als "inspecteur van het centraal distributiekantoor"
tevoren het distributiekantoor gernspecteerd en gezien waar zich de kluis bevond.
Bovendien had hij zich een voorstelling kunnen vormen van waar zich de wachters -een
politieman en twee burgerbewakers- vermoedelijk zouden bevinden. Van Rossum van zijn
kant had op 4 maart 's middags de sleutel van een achterdeur van het kantoor meegeno-
men, zodat ongemerkt toegang tot het gebouw verkregen zou kllnnen worden.

1146 GABoZ, t.a.p., brief commissaris van politie d.d. 21 juli 1943 aan burgemeester, inv.nr. 023 A6
1943.

1147 GABoZ t.a.p., brief commissaris van politie d.d. 14 maart 1944 aan burgemeester, inv.nr. 023 -
A4 1944.

1148 luten & Sloff, Verzet  Bergen  op  Zoom  1940 -  1945,87.
1149

Idem, 86 en 87.

1150
Idem,  87.
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- Overval mislukt

Aan de hand van een door Van Rossum vervaardigde tekening werd door de overvallers
de overval voorbereid, zodat op 5 maart '44 om 4 uur 's ochtends de operatie van start
kon gaan. Via een verbindingsgangetje tussen kerk en pastorie werd toegang verkregen tot
de tuin van de pastorie en vandaaruit naar de achterdeur van het distributiekantoor (het
voormalige patronaatsgebouw), die door middel van de door Van Rossum meegenomen
sleutel geopend kon worden. De politieman en de burger bewakers werden weliswaar
overmeesterd,   maar de politieman  had zich daarbij luidkeels verzet, hetgeen tot buiten  het
gebouw hoorbaar was. Ook binnen verliep niet alles naar wells, want de pas nieuw gemet-
selde muur van de kluis kon niet worden doorbroken en de kluisdeur niet worden gefor-
ceerd. Het ergste was evenwel dat het geschreeuw van de politieman was gehoord door
bewakers van een in de buurt gelegen militaire opslagplaats, die zich begaven naar het
gewestelijk arbeidsbureau, dat eveneens door de politie werd bewaakt. Vandaaruit werd
naar het distributiekantoor opgebeld, maar toen daar niet werd geantwoord, werd het
politiebureau gealarmeerd. Vervolgens ging een politieman poolshoogte nemen. Hij belde
aan, doch er werd niet opengedaan. Binnen was men intussen tot de conclusie gekomen,
dat de kluis niet geforceerd kon worden en zwaar teleurgesteld hebben de overvallers via
dezelfde weg, zoals zij waren gekomen, de terugtocht aanvaard. De Rotterdammers zijn,
"danig het smoor  in",   met de eerste trein vertrokken om "dezelfde  dag  nog als brave
agenten van politie dienst te kunnen doen". 1151

- Alarm geslagen

Door de ter plaatse gekomen agent werd driemaal gebeld maar er kwam aanvankelijk
geen reactie. Na de derde keer aangebeld te hebben werd er van binnenuit geroepen: "We
zijn overvallen", waarna de agent  naar het politiebureau terug is gegaan en alarm heeft

geslagen.
1152

De  om  5.15  uur  van het gebeurde in kennis gestelde commissaris van politie, alsme-
de de twee inspecteurs en de chef van de recherche kwamen vervolgens ter plaatse,
waarna een begin werd gemaakt met het onderzoek. Al spoedig werd ontdekt, dat de
achterdeur aan de buitenkant was afgesloten met de sleutel, die 's zaterdag 's middags
was verdwenen. Het lag voor de hand dat degenen, die op die bewuste middag op het
distributiekantoor waren geweest, gehoord zouden moeten worden. Dat gebeurde door de
recherche    op het politiebureau. Vanaf het distributiekantoor   ging   de    ' SD', die volgens
voorschrift was gewaarschuwd, naar het politiebureau en mengde zich in het verhoor van
de twee distributie-ambtenaren,  die  door hen werden gearresteerd.1153

Van Rossum voelde zich, toen hij door een der rechercheurs thuis werd opgehaald
"nogal  safe".  De  kans  "er van tussen  te  gaan",  die  hem bij herhaling werd geboden,  had

hij niet willen benutten. 's Maandags werd hij naar Breda overgebracht van waaruit hij
niet meer is teruggekeerd. Op 24 mei 1944 werd hij ter dood veroordeeld en tegelijk met
Piet Juten in de Loonse Duinen gefusilleerd.1154

I 151
/dem, 88 en 89.

1152 GABoZ, verzameling oprlogsdocumentatie, proces-verbaal gemeentepolitie Bergen op Zoom nr.
103 d.d. 6 maart 1944, inv.nr 1 d.

1153 GABoZ, kabinetsarchief, dossier commissaris van politie.

1154 Juten & Sloff, a. w., 96.
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- Opperwachtmeester De Neef ontsnapt

De Neef was 's maandags tijdens zijn werk op het kantoor van de Economische dienst
uiteraard erg gespannen. De deur van het kantoor aan de Grote Markt, die altijd open-
stond, werd uit 'veiligheidsoverwegingen' gesloten gehouden. Vroeg in de middag werd
er door de inspecteur van politie T.J.M. Andriessen naar het kantoor van de Economische
dienst gebeld  met de vraag  of  "De Neef aanwezig was", waarop bevestigend werd geant-
woord. Hierop zei inspecteur Andriessen,    dat   De   Neef   aan het bureau moest blijven,
totdat hij kwam. Kort daarop werd er een auto voor het kantoor op het middengedeelte
van de Markt geparkeerd, waaruit behalve de inspecteur ook leden van de 'SD' stapten.
Er volgde binnen een kort beraad, waarin werd besloten, dat De Neef zich zou verstoppen
in de kast onder de trap. Toen de inspecteur vergezeld door de bekende 'SD'-man
ROsener uit Breda het kantoor betraden, werd gevraagd: "Ist der Neef da?", waarop
wederom geantwoord werd dat dit het geval was. Binnen trof men De Neef echter niet
aan, waarna men -verrast door het niet aantreffen van De Neef- naar boven holde. In de
tussentijd kwam De Neef uit de kast tevoorschijn en verliet hij door de voordeur -alsof er
niets aan de hand was- het pand. Even later kwam men tot de ontdekking dat de 'vogel
gevlogen was', waarop de chauffeur  van  de   auto   van  de   'SD', die buiten had gewacht,
meedeelde "Iemand naar buiten te hebben zien gaan", waarvan  hij had gedacht dat  het een
bezoeker was geweest,  die  er  uit  zag  als "een veekoopman".  Men  had er kennelijk  geen
rekening mee gehouden dat door de medewerkers van de Economische dienst geen
uniform werd gedragen. Het kantoor van de Economische dienst bleef tot 's avonds onder
bewaking van een bij de 'Sicherheitsdienst' gedetacheerde Nederlandse politieman. Van
hem mochten er geen bezoekers meer worden toegelaten en de telefoon aileen worden
aangenomen doch verder niets over het voorgevallene worden gezegd. Toen vast kwam te
staan dat De Neef echt was ontkomen, werd de bewaking opgeheven. 1155

De Neef is evenals Zijn tijdig door een collega gewaarschuwde vrouw en kind
ondergedoken. Hij werd enkele dagen later door twee politiefunctionarissen weggestopt
onder zakken kolen naar Breda overgebracht, waarna hij zich in Gilze-Rijen als 'geevacu-
eerde boer' nog tot de bevrijding verdienstelijk wist te maken. 1156

P.J. de Neef, die "zonder verzoek tot ontslag en zonder enigerlei kennisgeving zijn
dienst als opperwachtmeester heeft verlaten en niet meer is teruggekeerd en sindsdien
spoorloos  is", werd ingaande 8 maart 1944 ontslagen. 1157

De Neef karakteriseerde de overval nadien als "slecht georganiseerd, waar men net
zo goed een naamkaartje  (van de daders)  aan had kunnen hangen".  Voor hem persoonlijk
heeft de mislukte overval gelukkig geen fatale gevolgen gehad, al scheelde dat wei-
nig.

1158

Deze overval is een duidelijk bewijs van het vaak weinig professionele optreden van
de knokploegen (KP). Met het risico, dat een dergelijke overval zou mislukken, werd
geen rekening gehouden. Dat daardoor een einde zou komen aan de levering van distribu-
tiebonnen door medewerkers van het distributiekantoor al evenmin. Dat een van die
medewerkers daardoor het leven heeft verloren, is wel bijzonder triest. Dit zou een ver-
klaring kunnen zijn voor de felheid, waarmede de illegaliteit na de bevrijding heeft gerea-
geerd op het politie-optreden. Diverse politiefunctionarissen, waaronder de commissaris
van politie, werden immers aansprakelijk gesteld voor de arrestatie en terechtstelling van

1155
Eigen waarneming.

1156 Juten en Sloff, a. w., 97.

1157 GABoZ, archief gemeentepolitie, besluit burgemeester  d.d.  22 juni 1944, dossier  123.
1158 GABoZ, kabinetsarchief, dossier commissaris van politie.
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de betreffende medewerker van de distributiedienst.

$ 4.  Commissaris Hoeve

Bij het uitbreken van de oorlog was Lucas Hendrik Hoeve bijna twintig jaar commissaris
van politie te Bergen op Zoom, waar hij sinds oktober 1916 al als inspecteur van politie
werkzaam was geweest. Om in de twintiger jaren benoemd te kunnen worden als commis-
saris van politie moest  men "een financieel onafhankelijke positie hebben", hetgeen  bij
Hoeve het geval was, aangezien hij "het enige kind was van tamelijk bemiddelde ou-
ders". 1159

Gedurende die twintig jaar had Hoeve leiding moeten geven aan een politiekorps
van twintig tot dertig man, dat vanaf juli  1930 in een representatief pand aan de Stations-
straat was gehuisvest. Voor het politiepersoneel gold in die tijd een werkweek van ten
minste vierenvijftig uur, terwijl de bezoldiging uiterst matig was. De commissaris en de
inspecteurs deden niet alleen overdag dienst, maar waren ook steeds 's avonds aan het
bureau te vinden en dat bleef ook tijdens de bezetting het geval. Voorts moest de commis-
saris en bij diens afwezigheid een van de inspecteurs in kennis gesteld worden van iedere
'bijzondere gebeurtenis', waarna door hem opdracht gegeven werd hoe te handelen. Hier-
bij dient men het begrip 'bijzondere gebeurtenis' bepaald niet te eng op te vatten gezien
de veelheid van mutaties in de rapportenboeken, waarin sprake is van "het in opdracht
van den heer commissaris" verrichten van bepaalde handelingen. Desondanks werd door
de commissaris met de regelmaat van de klok in de kantlijn de aantekening geplaatst,
waarom hij of de inspecteur niet in kennis was gesteld en dat betrof dan veelal doodgewo-
ne voorvallen.

- Slecht op de hoogte

Zoals in meerdere kleinere korpsen wilde commissaris Hoeve van 'alles op de hoogte
zijn',   maar  wist hij nauwelijks  wat  er  zich  in het korps afspeelde.   Daar  was   hij   zich
overigens zelf wel van bewust gezien het feit dat hij sprak over "geruchten, die mij
gedurende de bezettingsjaren bereikten, maar wanneer er dan om bewijzen gevraagd
werd, viel alles stop". Meermalen liet Hoeve inspecteur Andriessen "controlewerkzaam-
heden  doen",   maar  ook hij "constateerde   niet veel bijzonders, behalve  het  niet  op   tijd
komen ofwel  niet  in de voorgeschreven ronde zijn". Hoeve wist overigens  wel  dat  "het
personeel een slechte   naam had", hetgeen volgens hem "deels ten rechte deels   ten

onrechte  was".1160
Hoeve probeerde het personeel ervan te overtuigen, dat bij ordeverstoringen het

publiek geen gelegenheid gegeven moest worden om "groepjes te vormen". Daarin  is  hij
evenwel niet geslaagd, want de "agenten lieten door hun slappe houding toe dat het pu-
bliek  zich kon groeperen met dikwijls slechte gevolgen". Ook inspecteur Andriessen  was
"wanhopig over het slechte gevolg dat werd gegeven aan opdrachten door hem en door
Inij gegeven".1161

Van de in Bergen op Zoom geruchtmakende affaire in het abattoir, waarbij een
Bergse politieman "betrapt  was  door de electrische alarmeringsinstallatie", werd Hoeve
pas vijf dagen na het gebeurde in kennis gesteld door de burgemeester, waardoor het

1159 Van Ham & Vanwesenbeeck, De Bergse politie voor recht en rust, 129/130.
1160 GABoZ, kabinetsarchief, dossier commissaris van politie.
1161 Mem.
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instellen van een gedegen onderzoek niet meer mogelijk was. 1162

De rol van Hoeve in de tabaksmokkel door enkele politie-ambtenaren van zijn korps
wijst erop dat hij zich daarvan distantieerde en hun aanhouding aan medewerkers van de
Centrale Controle Dienst overliet. 1163

- Contact met burgemeester

Het contact met de in 1929 benoemde burgemeester Blom was bepaald niet optimaal, het-
geen overigens geen uitzondering was in gemeenten van deze omvang, waar de burge-
meester niet alleen volgens  de wet 'hoofd van plaatselijke politie  was',  maar  zich  ook  in
de praktijk als zodanig gedroeg. Het beklag van burgemeester Blom over de geringe
activiteiten van het Bergse politiekorps is daar een duidelijk voorbeeld van. 1164

Ook het contact met diens opvolger, de in 1941 benoemde H.A.F. Lijnkamp, heeft
kennelijk te wensen overgelaten, aangezien Hoeve zich beklaagde over het feit dat
Lijnkamp "meerdere ingediende rapporten liet liggen, hoewel ik hem er soms om den
anderen dag op attent maakte". Lijnkamp zou "alles uitgesteld hebben" totdat "het zooveel
tijd   nadien   was   dat   er   te   veel tijd overheen gegaan was". Hoeve   had   hem   dan   ook
"eenmaal medegedeeld,  dat  hij  er  mee  uit zou scheiden",  maar  hij  had zijn besluit  niet
kunnen uitvoeren,  "daar  hij geen ontslag kon krijgen". Erg overtuigend klinkt dit echter
niet en dat besefte Hoeve blijkbaar ook, aangezien hij bij een andere gelegenheid
verklaarde   dat hij "onderduiken meermalen overwogen   had,   doch  dit had nagelaten".
Onderduiken vatte hij op "als een persoonlijke veiligstelling, die in strijd was met het
belang der gemeente". Het stond immers  vast  dat  dan een NSB-er zijn plaats zou hebben
ingenomen en die zou op zijn beurt "in botsing zijn gekomen met den burgemeester,
waardoor ook deze zou verdwijnen". 1165

Volgens Hoeve had hij nimmer steun ondervonden van burgemeester Lijnkamp.
"Als je met moeilijkheden  kwam  gaf hij nooit advies" .  Toen de burgemeester 'politiege-
zagsdrager' was geworden, "stelde hij zich aan als opperste chef over datgene wat in
andere gemeenten  wel  aan de politiechef werd overgelaten".  Maar  als het opdrachten  van
de gewestelijk politiepresident betrof, maakte hij zich ervan af "door ze aan mij voor
afwerking en volvoering te geven". 1166

- Contact met Duitse autoriteiten

Er kan niet gezegd worden dat commissaris Hoeve goede contacten onderhield met de
'Sicherheitspolizei'. Het tegendeel was eerder het geval,   want   hij   werd   min   of  meer
voorbij gelopen of zoals Hoeve  het zelf uitdrukte  "hij werd straal genegeerd".  Ook  al  was
hij aanwezig, dan werd het overleg gevoerd met een van de inspecteurs -bij voorkeur met
inspecteur Andriessen- of met een van de rechercheurs. Het was zelfs zo sterk, dat als hij
zelf de telefoon aannam, er nog naar anderen gevraagd werd en aan hem geen mededeling
werd  gedaan  "over de gegeven opdracht".   Toen  hij  zich  daar bij majoor  Wolk  over
beklaagde,  had deze hem gezegd "daar niets aan te kunnen doen". Diezelfde majoor Wolk
had tegen commissaris Hoeve in bijzijn van de inspecteurs meermalen "opgepijpt" en hem

1162 Idem.

1163 Zie  hoofdstuk  IX.

1164 GABoZ, archief gemeentebestuur 1926 - 1971, brief burgemeester d.d. 5 maart 1941 aan
commissaris van politie, inv.nr. 31 D/1941.

1165 GABoZ, kabinetsarchief, dossier commissaris van politie.
1166 Idem.
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daarbij voor "rotte vis" uitgemaakt. Eenmaal had majoor Wolk zelfs gezegd dat hij hem
"in augustus  1941  al had moeten laten doodschieten". 1167

De verhouding met de 'Feldgendarmerie' was al niet veel anders. Nadat Hoeve een
bewijs van goed gedrag geweigerd had aan het 'lie e' van een onderofficier van de
'Feldgendarmerie',  kon  hij  geen  goed  meer  doen.  Door de 'Feldgendarmerie'  zou  aan  de
'Wehrmachtskommandant' zelfs meegedeeld zijn, dat men niets meer met Hoeve te
maken wilde hebben. Een feit is dat de Duitse autoriteiten zich vrijwel nooit tot hem maar
vrijwel steeds tot de inspecteur Andriessen richtten. 1168

- Geschorst als commissaris van politie

Vastgesteld kan worden dat commissaris Hoeve behoudens de voorgeschreven dienstbe-

sprekingen nauwelijks contacten had met de Duitse bezettingsautoriteiten en dat het
overgrote deel van de door de bezettingsautoriteiten gegeven opdrachten met aan hem
maar rechtstreeks aan zijn medewerkers zijn gegeven. Toch was "het gevolg geven aan
opdrachten van de vijandelijke bezettingsautoriteiten, ook wanneer deze strijdig waren met
het Land-Oorlog-Reglement" nu juist een van de redenen voor de militair commissaris te
Bergen op Zoom om hem met ingang van 28 october 1944 te schorsen in zijn functie van
commissaris van politie. 1169

Als tweede reden voor zijn schorsing werd aangevoerd "het oorzaak zijn van de
aanhouding en terechtstelling van een der daders van de overval op het distributiekantoor
te  Bergen  op Zoom", hetgeen gezien de hiervoor geschetste  gang van zaken rondom  die
overval    niet in overeenstemming    met de werkelijkheid was. Tenslotte    werd als derde
reden aangegeven "de vriendschappelijke verhouding met diverse leden van de Duitsche
Weermacht".  Ook  voor deze derde reden bestaan nauwelijks  of geen concrete aanwijzin-
gen, maar deze zijn gebaseerd op het feit dat commissaris Hoeve een geregelde bezoeker
was van een hoofdzakelijk door Duitse officieren bezocht amusementsbedrijf. Hij zou dit
etablissement hoofdzakelijk van dienstwege maar een enkele keer ook als particulier
hebben bezocht en daardoor  "zijn  naam in politiek opzicht in opspraak hebben gebracht".
Deze bezoeken hielden ongetwijfeld verband met het gedrag van zijn enige dochter, die
tijdens de bezetting omgang heeft gehad met Duitse militairen, dit tot groot verdriet van
haar vader en vooral haar moeder. Als bezorgde vader heeft commissaris Hoeve toen ge-
probeerd nog enig toezicht uit te oefenen op het gedrag van de dochter, waartoe ook be-
hoorde de geregelde bezoeken van het hiervoor bedoelde amusementsbedrijf. Dat deze
bezoeken niet bevorderlijk waren voor de reputatie van commissaris Hoeve staat buiten
kijf, maar dat dit reden was om hem niet alleen te schorsen maar ook nog te interneren
valt evenwel te betwijfelen. 1170

Toen de minister van justitie uiteindelijk de commissaris van politie Hoeve in het
kader van de zuivering schriftelijk berispte -waarmede de minister zijn ontevredenheid
over de 'onjuiste houding' kenbaar maakte- was weinig meer dan het lidmaatschap van de
Nederlandse Volksdienst overgebleven.

1171

Commissaris Hoeve had op een vergadering van de Nederlandse Volksdienst
(NVD), die hij op aanwijzing van de burgemeester bijwoonde, financiele steun -een

1167 Idem.

1168     Idem.
1169 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, beschikking militair commissaris gelegerd

te  Bergen  op  Zoom  d.d. 28 october 1944, inv.nr.  485.

"m    RANB, t.a.p., brief minister van justitie d.d. 6 januari 1948 No. 4310, inv.nr. 485.
1171 Idem.
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gulden per maand- toegezegd aan deze organisatie. Hij was hiertoe overgegaan, omdat het
hem als hoofd van de luchtbescherming bekend was, dat de NVD nuttig charitatief werk
deed. Daarbij speelde   ook  een   rol   dat  door de plaatselijke sociale dienst de administratie
werd verzorgd en het geld werd opgehaald.1172

Dat de NVD bekend stond vanwege de hulpverlening aan de slachtoffers van lucht-
aanvallen moge blijken uit het feit dat de Eindhovense politiefunctionarissen na het
bombardement van 6 december 1942 een inzameling hadden gehouden en "f 252,-- ter
beschikking hadden gesteld van de NVD". 1173

Hoeve, die op 1 september 1942 was ingeschreven als lid met een maandelijkse bij-
drage  van f  1,-- per maand,  werd  na  een  door hem ingediend verzoek daartoe  m.i.v.   1
juni 1943 geroyeerd.1174

De derde overweging van de minister van justitie voor de 'berisping' was dat
"betrokkene gedurende de vijandelijke overheersing zijn ondergeschikten niet zodanig tot
steun is geweest  als  van hem -als hoger politieambtenaar- had mogen worden verwacht".
Deze overweging was ongetwijfeld de meest steekhoudende, aangezien er tijdens de
bezetting niet een zodanige relatie tussen commissaris Hoeve en zijn staf en andere

1175medewerkers (ondergeschikten) had bestaan, dat hij hen tot steun was geweest.
Het is diezelfde 'steun', die commissaris Hoeve heeft ontbeerd   van   zijn   twee

burgemeesters. "Burgemeester Lijnkamp gaf nooit advies als je met moeilijkheden
kwam", zo klaagde immers commissaris Hoeve. 1176

- Eervol ontslag

Voorts is het van belang te weten dat commissaris Hoeve in het zicht van de bevrijding
door een rijksrechercheur namens de 'afgezette' procureur-generaal baron Speyart van
Woerden was medegedeeld, dat "hij gewikt en gewogen was en betrouwbaar was bevon-
den".  Men kan zich dan ook voorstellen dat commissaris Hoeve een 'gebroken man'  was,
toen hij na de bevrijding niet met de leiding van het Bergse politiekorps werd belast zoals
hem in het vooruitzicht was gesteld, maar daarentegen werd gernterneerd in het 'politiek
gevangenkamp Oranje Nassaukazerne'. 1177

Ondanks het feit dat het onderzoek naar "het gedrag van Hoeve geen forse tekortko-
mingen opleverde, zou het moeilijk worden om hem in zijn oude functie te herstellen"
aldus Van Wesenbeeck:178

De inmiddels benoemde burgemeester Witte had zich inderdaad tegen een terugkeer
van commissaris Hoeve met alle kracht verzet. Ofschoon de burgemeester medio 1947 tot
de conclusie was gekomen dat "de feiten omtrent de heer Hoeve van minder ernstige aard
zijn dan gemeenlijk wordt aangenomen",   liet   hij de minister van binnenlandse zaken
weten, dat "tegen elke prijs gewaakt moet worden tegen het herstel van de heer Hoeve als
commissaris van politie  in deze gemeente".   Door zijn terugkeer  zou  aan "het gezag  van

de politie en aan de geest en de effectieve werking van dit corps onherstelbare afbreuk"

1172 GABoZ, kabinetsarchief, dossier commissaris van politie.
1173

Marla,  25  Jaar  lief en  leed  bij  de  Eindhovense  politie,  35.

1174 RANB, t.a.p., bericht van royement van Nederlandse Volks Dienst, inv.nr.  485.
1175 RANB, t.a.p., brief minister van justitie d.d. 6 januari 1948, inv.nr. 485.
1176 GABoZ, kabinetsarchief, dossier commissaris van politie.
1177 Idem.

1178 Van Ham & Vanwesenbeeck, a.w., 150.
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worden gedaan.
1179

Medio december 1947 beriep de burgemeester zich "alhoewel het niet mijn
gewoonte is om lager personeel uit te horen over gedragingen van hun vroegere chef" op
persoonlijke gesprekken met de "beste oudgedienden bij de politie" en daarbij was hem
gebleken dat  die "ten zeerste gedeprimeerd waren  over de  naam  die het corps  had".  Een
terugkeer van de heer Hoeve zouden zij zien "als een ramp voor het aanzien van de
politie". Commissaris Hoeve had overigens volgens de burgemeester  ook  "zelf wel aange-
voeld  dat  hij in Bergen  op  Zoom niet terug kon keren". De overplaatsing, opgenomen  in
het  besluit  van de minister van justitie  van   11   april   1947,   had  dan  ook  op zijn eigen
verzoek plaats gevonden.

1180

In het besluit    van de minister van justitie    tot " schriftelijke berisping    om    zijn
ontevredenheid over de onjuiste houding kenbaar te maken" was overigens geen sprake
meer  van  de te nemen "maatregel van overplaatsing", die tegen  tal van functionarissen  is
genomen, omdat zij in hun oorspronkelijke standplaats niet teruggeplaatst konden wor-
den. 1181 Aangezien overplaatsing naar een andere gemeente vaak niet mogelijk was,
bleef er weinig anders over -zo ook in het geval Hoeve- om betrokkene "ter beschikking
van het departement te houden".1182

Zo eindigde de carriLre van commissaris Hoeve, die van mening was dat een com-
missaris van politie net als ieder bestuurder altijd aan kritiek was blootgesteld en dat het
onbestaanbaar was dat het optreden van een commissaris van politie tot eenieders
tevredenheid  zou  zijn.  Dit  nu  "zou  ook bij  hem  wel het geval  zijn". Zelf verklaarde  hij
tijdens de bezetting " viereneenhalf  jaar een hondenleven gehad te hebben"    en   dat   was
misschien ook wel zo. De huiselijke omstandigheden lieten te wensen over en in het poli-
tiekorps was het al niet veel beter gesteld.

Na    de    beslissing    van de minister van justitie van begin    1948 werd commissaris
Hoeve "betaald verlof verleend en kreeg hij met ingang van 1 januari 1949 alsnog eervol
ontslag". "De 55-jarige Hoeve mocht", aldus Vanweesenbeeck,   "van zijn pensioen  gaan
genieten".   Of  dat ook werkelijk het geval is geweest, wagen wij echter te betwij fe-
len:183

Ondanks het feit dat er in Bergen op Zoom slechts een rechercheur gedurende een korte
tijd lid van de NSB is geweest en niemand bij de 'SD' dienst heeft gedaan, had het
Bergse korps aan het einde van de bezetting niet bepaald een 'goede' naam. De oorzaak
daarvan moet niet zo zeer gezocht worden in het 'minder vaderlandslievende gedrag' dan
wel in het functioneren van het korps. De discipline liet te wensen over en dat was naar
buiten duidelijk merkbaar. Algemeen bekend was dat de Bergse politiefunctionarissen in
diensttijd niet afkerig waren van het gebruik van alcoholhoudende drank en tijdens de
nachtdienst zich regelmatig in uniform vertoonden op feestjes en partijen. Hiervan was de
korpsleiding ook wel enigszins op de hoogte, maar het bewijs kon tot ongenoegen van de
commissaris niet geleverd worden. Overigens droegen de regelmatige bezoeken van de
commissaris van politie aan een door Duitse officieren druk bezocht amusementsbedrijf
nu   ook niet bepaald   bij    tot een betere beeldvorming.    Voor   al deze factoren heeft   het

1179 RANB archief commissaris der koningin   1920  - 1969, brief bur£emeester van Bergen  op  Zoom
d.d.  1gjuli 1947 aan minister van binnenlandse zaken, inv.nr. 485.

1180      RANB, t.a.p., brief burgemeester  d.d. 18 december  1947 aan commissaris der koningin, inv.nr.
485.

1181 RANB, t.a.p., brief minister van justitie d.d. 6 januari 1948, inv.nr. 485.

1182 RANB archief commissaris der koningin 1920 - 1969, Brief burgemeester van Bergen op Zoom
d.d.   1 g juli  1947 aan minister van binnenlandse zaken,  inv.nr.  485.

1183 Van Ham & Vanwesenbeeck, a.w., 150.
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Bergse politiekorps na de bevrijding de rekening gepresenteerd gekregen. Dat neemt

overigens niet weg dat de prijs, die commissaris Hoeve hiervoor heeft moeten betalen,
buitensporig hoog is geweest. Voor geen van de door de militair commissaris aangevoer-
de gronden voor internering is immers door de minister van justitie het bewijs geleverd
kunnen worden. Ook diverse andere functionarissen zijn meer dan een jaar gestaakt on-
danks het feit, dat geen bewijsmateriaal aanwezig was om tegen hen op te treden. Indien
daarbij ook nog het gesol met de Schalkhaarders in aanmerking wordt genomen, kan de
conclusie niet anders zijn dan dat de in Bergen op Zoom gevolgde zuiveringsprocedure in
hoge mate onzorgvuldig is geweest.
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Hoofdstuk XIV ROOSENDAAL EN NISPEN

Roosendaal en Nispen telde circa 26.000 inwoners. Het was een uitgestrekte gemeente
met een oppervlakte van ruim vijfenvijftighonderd hectare, waarin zich de bebouwde kom
van Roosendaal van ca. zeshonderd hectare met ca. 20.000 inwoners bevond. Roosendaal
was een belangrijk spoorwegknooppunt en had vanwege zijn ligging aan de Nederlands-
Belgische grens uitgebreide douanevoorzieningen. Het gemeentelijk politiekorps stond
onder leiding van de op 1 december 1924 benoemde commissaris van politie M.A. Base-
lier. Tot maart 1943 was er een omvangrijke brigade van de (koninklijke) marechaussee
gelegerd. In het kader van de reorganisatie van de politie volgde de opheffing van deze
brigade en was er een uitbreiding van het politiekorps voorzien tot achtenzeventig
pet:soneelsleden. Na de afzetting van de burgemeester volgde de benoeming van een NSB-
burgemeester en na het onderduiken van de korpschef de komst van een NSB-korpscom-
mandant.

$  1.    Vertrek  Marechaussee

Voor het uitoefenen van de politiezorg in Roosendaal en Nispen is naast het politiekorps
de (koninklijke) marechaussee van grote betekenis geweest. De sterkte van het gemeente-
lijk politiekorps bedroeg in het begin van de bezetting drietndertig man, terwijl de
brigade van de marechaussee twee8ntwintig personeelsleden telde. Voor een zo'n uitge-
breide gemeente als Roosendaal en Nispen was de organieke sterkte van het Roosendaalse
politiekorps totaal onvoldoende. De aanwezigheid van de marechaussee was een gelukkige
bijkomstigheid  en gaf volgens de burgemeester "een zekere verlichting".1184

De burgemeester maakte ten aanzien van de aanwezigheid van de marechaussee wel
de aantekening er op bedacht te moeten zijn, dat "dit korps bij ernstige moeilijkheden
gemakkelijk kan worden weggetrokken". 1185

- Taakverdeling

Ofschoon de burgemeester rekening moest houden met de mogelijkheid van een eventueel
vertrek van de marechaussee, was daar in de praktijk nauwelijks iets van te merken. In
feite was er sprake van een taakverdeling tussen het gemeentelijk politiekorps en de mare-
chaussee, al werd dat met het oog op een eventuele uitbreiding van de korpssterkte zeker
door de commissaris van politie ontkend. De commissaris van politie sprak weliswaar
over de "dezerzijds en eveneens van de zijde van de marechaussee behartigde samenwer-
king",    maar de marechaussee    was niet voldoende plaatselijk geoutilleerd om regelmatig
politietoezicht te leveren. 1186

Door de marechaussee werd de regelmatige bewaking van het station en de grensbe-
waking te Nispen verzorgd en voorts de bewaking  van het grote zgn. 'buitengebied'.
Bovendien werden de transporten van arrestanten voor een belangrijk deel door de mare-
chaussee gedaan. Deze taakverdeling werd van de zijde van de gemeentepolitie echter pas
erkend bij het dreigende vertrek van de marechaussee in het kader van de reorganisatie

1184 GARN, archief gemeentebestuur   1936   - 1975, brief burgemeester  d.d.   30  juli   1941 aan procu-
reur-generaal fga. directeur van politie, inv.nr. 2394.

1185 Idem.

1186 GARN, t.a.p., brief commissaris van politie d.d.  14 juli 1941 aan burgemeester, inv.nr. 2394.
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van de politie in 1943.1187
Overigens volkomen terecht had de commissaris van politie "gelet op de tegenwoor-

dige tijdsomstandigheden en gelet op de enorme taak waarmede de politie momenteel be-
last is" gepleit voor een uitbreiding met "tien agenten voor den veiligheidsdienst en twee
agenten voor de recherche". 1188

Ofschoon de burgemeester eveneens van oordeel was dat "de politiebezetting niet
sterk was", kon hij zich mede vanwege het feit dat "de gemeente Roosendaal en Nispen
met hare financitn met het hoofd tegen het plafond zit" slechts vinden in "eene matige
uitbreiding".    Een wat merkwaardig argument was voorts   dat de sterkte   van het politie-
korps gebaseerd moest zijn op normale omstandigheden. Het was volgens de burgemees-
ter praktisch ondoenlijk het korps op een zodanige sterkte te brengen, dat aan iedere
buitengewone omstandigheid het hoofd zou kunnen worden geboden.

1189

Tot enig resultaat heeft de bepleiting van een al dan niet matige uitbreiding van het
politiekorps overigens niet geleid. De procureur-generaal fgd. directeur van politie liet
vrijwel per kerende post weten, dat in afwachting der algehele reorganisatie van het
Nederlandse politie-apparaat voorlopig geen incidentele gevallen van uitbreiding van ge-
meentelijke politiekorpsen in overweging konden worden genomen. 1190

Dat betekende dat bij het bestaande 'drieploegenstelsel' zowel overdag als 's nachts
"hoogstens vijf manschappen beschikbaar waren", waarvan er twee wachtdienst hadden en
drie belast waren met surveillance, hetgeen voor de bewaking van een zo uitgebreide kom
als  Roosendaal te weinig moest worden geacht. 1191

- Administratie zorgenkind

Evenals in andere politiekorpsen in Noord-Brabant was ook in Roosendaal de administra-
tie de sluitpost van de begroting. In 1940 werd de administratie gevoerd door "een
administrateur   en een tijdelijke ambtenaar". De laatste functionaris   was in feite   een
toekomstige politie-officier, die bij gebrek aan een opleiding in de 'praktijk het vak
leerde':192

De processen-verbaal en rapporten werden door de politiefunctionarissen zelf "met
de pen geschreven   en in afschrift". Deze werden   door de hoofdagent gecorrigeerd   en
aangezien  deze  "niet  zo  veel  te  doen had", zette  hij   "hier  en  daar  wat rode strepen  door
het geschreven verhaal", zodat het helemaal opnieuw moest worden geschreven.

1193

In 1942 is er van de administratie helemaal niets meer over. De in opleiding zijnde
"tijdelijke ambtenaar" is inmiddels aangesteld als adjunct-inspecteur van politie en van de
twee administratieve krachten   is   er 66n langdurig   ziek  en de ander   " in verband   met   Een
dienstconflict  door de burgemeester geschorst".   Het is duidelijk  dat  dit "een onhoudbare
toestand  is en bovendien fnuikend voor den politiedienst". De commissaris stelt voor  over
te    gaan tot oprichting    van een afdeling 'bestuurspolitie',    die deel uitmaakt   van   het

1187 GARN, archief gemeentepolitie, brief van commissaris van politie d.d. 15 februari 1943 aan
burgemeester, inv.nr. 651.

1188 GARN, archief gemeentebestuur 1935 - 1975, brief commissaris van politie d.d. 18 juli 1941 aan
burgemeester, inv.nr. 2394.

1189        GARN,. t.a.p., brief burgemeester  d.d.   30  juli   1941 aan procureur-generaal, fgd. directeur  van
politte, mv.nr. 2394.

"w GARN, archief gemeentebestuur 1936 - 1975, brief procureur-generaal, fgd. directeur van politie
d.d. 6 augustus 1941 aan burgemeester, inv.nr. 2394.

1191 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, opgave commissaris van politie Roosen-
daal en Nispen, najaar 1940, aan commissaris der komngin, inv.nr. 569.

1192 Idem.

1193 van Dongen & Hendriks,   Wat goed dat er politie is,  61.
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gemeentelijk politiekorps. Deze afdeling zou dienen te bestaan uit een chef in de rang van
commies, een klerk en een steno-typiste. Het standpunt van het directoraat-generaal van
politie is evenwel dat administratieve werkzaamheden voorlopig dienen te worden verricht
door administratieve ambtenaren in dienst bij de gemeente, die door "de burgemeester ter
beschikking worden gesteld". Aangezien het provinciaal bestuur   op zijn beurt   niet   kon
instemmen met de uitbreiding van het personeel der gemeentesecretarie werd ook dit
probleem doorgeschoven naar de doorvoering van de reorganisatie van de politie. 1194

- Overname marechaussee-kazerne

Tengevolge van de politiereorganisatie werd de brigade van de marechaussee te Roosen-
daal inderdaad opgeheven, hetgeen betekende dat de marechaussee-kazerne aan de Kapel-
lerlaan leeg kwam te staan. Voor de commissaris van politie een ideale mogelijkheid om
de huisvestingsproblemen mede met het oog op de verwachten personeelsuitbreiding op te
lossen. Hij stelde zich voor om in het politiebureau aan de Brugstraat de "rechercheafdee-
ling, bestaande uit Recherche, Economische Recherche en Vreemdelingendienst" onder te
brengen. De gehele uitvoerende dienst moest, afgezien van de post Nispen, worden
ondergebracht in de marechaussee-kazerne, waarvoor het hoofdgebouw in zijn geheel
nodig was. 1195

De ingebruikneming van het bureau aan de Kapellerlaan was alleen verantwoord als
er  sprake  was  van een uitbreiding  met ten minste vijftien  man daar anders "het gebruiken
van twee gebouwen een te groot aantal leden van het personeel voor bureaudienst zou
opeisen". Het wachten  was  op de toestemming  van het directoraat van politie  voor  een
uitbreiding met ten minste vijftien man. 1196

Gezien de moeilijker wordende woningpositie in Roosendaal zouden de bij de kazer-
ne behorende woningen meer dan nodig zijn voor het onderbrengen van de gehuwde leden
van het aan te trekken personeel. Aan de ongehuwden moest "verplichte huisvesting" in
het hoofdgebouw worden verleend. De nieuwe leden zouden "op volkomen nieuwe wijze
dienen te worden behandeld, geheel in afwijking van de vroeger gebruikelijke behandeling
van de jong-aangestelde agenten".  Ook  alle  bij de kazerne behorende bijgebouwen, zoals
de stallen e.d., waren nodig als garage, rijwielbergplaats en opslag voor brandstof. 1197

Volledigheidshalve voegde de korpskommandant eraan toe dat de gedecentraliseerde
onderbrenging van het korps een noodmaatregel was. Zodra de omstandigheden dit weer
toelieten, zouden door hem dan ook voorstellen worden gedaan, die "beogen een
defintieve oplossing te geven van het vraagstuk van de onderbrenging van het politiekorps
hier ter plaatse". 1198

- Detacheringen

Ofschoon de toekomstige sterkte van het politiekorps te Roosendaal en Nispen was vastge-
steld op drie officieren en zesenzeventig manschappen, was dit vooralsnog niet veel meer
dan een 'papieren' bezetting. Het aantal vacatures bedroeg "negenenveertig manschappen"
en was daarmede hoger dan het in dienst zijnde personeel. Als geringe compensatie van

1194 GARN, archief gemeentepolitie, maandverslagen maart/april '43 en april/mei '43 bestemd voor
gewestelijk politiepresident, inv.nr. 651.

1195 GARN, archief gemeentebestuur   1936  - 1975, brief commissaris van politie  d.d.   14  juli  1943  aan
burgemeester, LI:tv. nr. 1997/106.

1196 Idem.

1197 Idem.

1198 Idem.
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dit tekort aan manschappen was een tiental ambtenaren der marechaussee voorlopig ter
beschikking van het Roosendaalse korps gebleven. 1199

Al eerder was ter versterking van de in Nispen dienstdoende politieman daar een
detachement bestaande uit een wachtmeester en vier marechaussees gestationeerd ter
controle van het grensverkeer. Bovendien werden in Nispen van Duitse zijde ook nog
eens een twintigtal 'Zollbeamten' geplaatst, die dienst deden als douaniers en toezicht
hielden op grensoverschrijdingen.

1200

Met ingang van 28 juni 1943 werden een zestal onderwachtmeesters van het politie
opleidingsbataljon (POB) in Roosendaal gedetacheerd "uitsluitend ter bewaking van het
bijkantoor  van het gewestelijk arbeidsbureau aldaar". 1201

- Stemming onder de politie

Door de korpsleiding werd de politie daarheen geleid "om vooral in deze zware tijden
allernauwkeurigst haar plicht  te  doen". Dit hield  in zich tegenover de bevolking "waardig
en rustig" te gedragen en tegenover de politieke groeperingen "de vereischte objectiviteit
in acht te nemen". Ten aanzien van de bezettende macht dienden de uitgevaardigde veror-
deningen en de "desbetreffende voorschriften van hogerhand" te worden nagekomen.
Daartoe werden iedere week op vrijdagmiddag dienstbesprekingen gehouden in het politie-
bureau   aan de Brugstraat in aansluiting   op de "militaire vorming", die plaatsvond   op   de
kazerne aan de Kapellerlaan. 1202

Volgens de korpscommandant "spant de politie al hare krachten in om te allen tijde
zoo goed mogelijk  aan de gestelde eischen te voldoen". Vandaar dat iedere  week  "tijd  en
zorg" werd besteed aan de verdere vorming van de politie, die overigens door de gevol-
machtigde voor de reorganisatie van de Nederlandse politie dwingend was voorgeschre-
ven. Met ingang van 1 maart '43, de dag waarop de staatspolitie werd ingevoerd, moest
er iedere dag gedurende ten hoogste vijf minuten aandacht worden besteed aan een door
de afdeling vorming van het directoraat-generaal van politie opgegeven onderwerp, zoals
het Bolsjewistische gevaar, de afweerstrijd aan drie fronten, de lucht- en duikbootoorlog,
de nieuwe sociale maatregelen  en de prijspolitiek. 1203

Dat de Roosendaalse korpschef, die v66r de oorlog een van de toonaangevende figu-
ren was geweest op het gebied van de opleiding van politiepersoneel, zijn voorliefde
daarvoor nog niet had verloren, moge blijken uit de door hem medio 1943 in een maand-

verslag omschreven   doelstelling.    "Het personeel diende er regelmatig aan herinnerd    te
worden de verkregen kennis te onderhouden en alle krachten in te spannen om steeds op
de hoogte te zijn van de reeds gegeven voorschriften en de telkens opnieuw verschijnende

verordeningen en circulaires". 1204

Het uitblijven van de zo dringend nodige uitbreiding van het politiekorps had tot
gevolg dat een deel der politietaak, welke door de marechaussee werd vervuld "gedeelte-
lijk  onverzorgd is gekomen". Dit betrof vooral het politietoezicht  in het 'buitengebied',
waar de gevolgen duidelijk merkbaar waren. Het aantal gevallen van veldstroperij en
velddiefstallen was onrustbarend toegenomen, terwijl diefstallen van kleinvee aan de orde

1199 GARN, archief gemeentepolitie, maandrapport mei/juni 1943, inv.nr.  651.
'200 GARN, archief gemeentepolitie, maandrapport juni/juli 1943, inv.nr.  651.
1201 Idem.

1202 GARN, archief gemeentepolitie, maandverslag juni/juli 1943, inv.nr. 651.
1203 GARN, archief gemeentepolitie, circulaire van de gevolmachtigde voor de reorganisatie van de

politie d.d. 15 september 1942, inv.nr. 508.
1204 GARN, t.a.p., naandverslag augustus/september 1943, inv.nr.  651.
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van de dag waren. Een en ander gaf aanleiding tot "zeer ernstige zorg en op den duur
worden zeer nadelige gevolgen verwacht". 1205

- Bescheiden uitbreiding

Half october '43 was het dan zo ver. Twaalf nieuwe wachtmeesters werden voorlopig on-
dergebracht in een gedeelte van het gebouw der vroegere marechaussee-kazerne, waarbij
ernaar gestreefd was "hun kazerneering zooveel mogelijk in overeenstemming te brengen
met den eisch van militaire huisvesting". De komst  van deze twaalf wachtmeesters  bete-
kende dat het aantal vacatures weliswaar was verminderd tot zevenendertig, maar de
totale politiezorg nam er nauwelijks door toe aangezien de sterkte van het achtergebleven
detachement  van de marechaussee   (tien man) gaandeweg werd verminderd.1206

Daarenboven werd de Roosendaalse politie in toenemende mate belast met de "over-
name en doorvoer van arrestanten van en naar Zeeland, die Roosendaal moeten passee-
ren". Aangezien andere korpsen  in het verleden de arrestanten overdroegen  aan  de  mare-
chaussee, meende men dit nu ook nog te kunnen doen aan het Roosendaalse politie voor
wie dit een onevenredig zware belasting betekende, "aangezien slechts de helft van de
organisatorische sterkte aanwezig  is". 1207

- Administratie naar gemeentesecretarie en terug

Medio september '43 had de politiegezagsdrager (i.c. de burgemeester) een ambtenaar der
secretarie belast "met de voorlopige waarneming van de werkzaamheden der bestuurspoli-
tie". Deze afdeling werd ondergebracht  in het gebouw der gemeentesecretarie. Ten behoe-
ve van de executieve dienst der politie werd tezelfder tijd een steno-typiste ter beschik-
king van de korpscommandant gesteld. Hierdoor ontstond een situatie, die door tal van
gemeentesecretarieen werd nagestreefd en die nu met de aanwijzing van de burgemeester
als  politiegezagsdrager kon worden gerealiseerd. 1208

Aangezien de gemeentesecretarie in de praktijk niet over voldoende inzicht in
politionele aangelegenheden bleek te beschikken, werd in het voorjaar '44 een wacht-
meester bij de IVe afdeling bestuurspolitie ter gemeentesecretarie geplaatst. 1209

Lang heeft deze situatie echter niet geduurd, want enkele maanden later werd de
politieadministratie, die "destijds de politie werd ontnomen en als vierde afdeling bij de
gemeentesecretarie werd ingelijfd",   weer  bij de politie ingedeeld. Een uitbreiding   was
"wil zij goed functioneren" echter hoogst noodzakelijk.1210

De bezetting van de administratie, die uit drie personen bestond, bleek niet voldoen-
de te zijn. Het gevolg was dat de politieadministratie voor wat betreft kaartsystemen e.d.
zeer "ver achter is geraakt".  Er  was een voorstel gedaan  om de bezetting  van drie  op  vij f
personen te brengen. Bovendien bestond er niet alleen bij de administratie maar ook op de
afdelingen een "nijpend tekort aan schrij fmachines". 1211

1205 Idem.

1206 GARN, archief gemeentepolitie, maandverslag october/november 1943, inv.nr.  651.

1207 GARN, archief gemeentepolitie, maandrapport october/november 1943, inv.nr.  651.

1208 GARN, t.a.p., maandverslag augustus/september 1943, inv.nr.  651.

1209 GARN, t.a.p., maandverslag maart/april 1944, inv.nr.  651.

1210 GARN, t.a.p., maandverslag juni/juli 1944, inv.nr. 651.

1211 GARN, t.a.p., maandverslag juli/augustus 1944, inv.nr. 651.
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- Personeelsmutaties

Naast de wijzigingen in de korpsleiding, mede veroorzaakt door het onderduiken van de
korpscommandant, waren er opvallend veel personeelsmutaties gedurende het laatste jaar
van de bezetting. Het detachement van de marechaussee, dat regelmatig was ingekrom-
pen,  werd met ingang van 18 januari 1944 'teruggetrokken" 1212

Een wachtmeester, die in januari '44 wegens "dienstverzuim" buiten dienst werd
gesteld, werd per 1 juni 1944 ontslagen en een opperwachtmeester, die vanwege "misdra-
gingen in zijn particuliere leven" op 3 maart 1944 buiten dienst werd gesteld, werd per 1
juni 1944 overgeplaatst naar Venlo. 1213

Nadat half januari 1944 een einde kwam aan de detachering van personeel van de
marechaussee, werden er per 1 mei '44 toch weer een opperwachtmeester en vier wacht-
meesters gedetacheerd. Bovendien was er machtiging verleend om het personeel dat was
gedetacheerd in "gelijke  rang  bij de gemeentepolitie  aan te stellen". Ondanks  het  feit  dat
op twee van hen "wegens ongeschiktheid" geen prijs werd gesteld, zijn deze toch overge-
gaan naar de gemeentepolitie.

1214

In het zicht van de bevrijding werd nog een opperwachtmeester overgeplaatst naar
Bergen op Zoom en werd een wachtmeester aangewezen om zich in Schalkhaar te melden
voor een opleiding tot officier. Verder werden twee opperwachtmeesters, dienstdoende bij
de recherche, "wegens gebrek aan betoonde activiteit" overgeplaatst naar de 'Straat-
dienst', terwijl twee anderen werden aangewezen  om  bij de recherche dienst   te  gaan
doen. 1215

Deze mutaties geven duidelijk aan, dat er ook op personeelsgebied alles behalve rust
heerste binnen het korps.

- Bijzondere gebeurtenissen

Een voorval dat grote onrust binnen het korps veroorzaakte, was de arrestatie van luite-
nant Chr. van Osta door de 'Sicherheitspolizei' enkele dagen na het onderduiken van de
korpscommandant. Hij werd weliswaar reeds in de loop van de volgende dag in vrijheid
gesteld onder mededeling  dat  "de zaak volledig was opgelost", maar daarmee  was  de  rust
niet weergekeerd. De onzekerheid nam alleen nog maar toe, toen enkele maanden later
Van Osta werd overgeplaatst naar Kerkrade. 1216

In de nacht van 31 maart op 1 april 1944 werd getracht het spoorwegverkeer op de
lijn Essen-Roosendaal te saboteren door een gedeelte van de lijn op te blazen. Gezien de
plaats van het delict (driehonderd meter van de Belgische grens) was het niet onwaar-
schijnlijk dat de daders uit Belgie afkomstig waren. Dit was des te waarschijnlijker
aangezien "in de verre omgeving op Nederlandsch gebied slechts een kalme plattelandsbe-
volking woont en zich tevoren in die omgeving nimmer ordeverstoringen voorde-
den".1217

De korpschef zal zich niet hebben kunnen voorstellen dat het met "dynamiet opbla-
zen van de spoorrails" was gebeurd door een van zijn medewerkers met een drietal andere

1212 GARN, t.a.p., maandverslag januari/februari 1944, inv.nr. 651.
1213 GARN, t.a.p., diverse maandverslagen 1944, inv.nr. 651.

1214 GARN, t.a.p., maandverslag juni/juli 1944, inv.nr. 651.
1213 GARN, t.a.p., maandverslag juli/augustus 1944, inv.nr  651.
1216 GARN, t.a.p., maandverslag januari/februari 1944, inv.nr.  651.
1217 GARN, t.a.p., maandverslag maart/april 1944, inv.nr. 651.
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ondergrondse strijders. 1218

De ontoereikendheid van het plaatselijk politiekorps was bij het bombardement op
31 mei 1944 duidelijk gebleken. Alle werkzaamheden, die niet voortvloeiden uit het
bombardement, moesten langer dan een week worden uitgesteld. Versterking werd ver-

1219leend door een detachement van de marechaussee ten sterkte van vijfentwintig man.
Na dit bombardement werd het getroffen gedeelte aanvankelijk geheel afgezet,

hetgeen veel personeel vergde. Naderhand werd op voorstel van de politie door de
burgemeester een algemeen voorschrift van politie uitgevaardigd. Dit hield in dat niemand
zich in het afgezette gedeelte van de gemeente mocht bevinden zonder "duidelijk zichtbaar
een door de politie af te geven vergunning te dragen". Het betreffende gedeelte werd met
borden afgezet, terwijl er twee soorten kaarten werden uitgegeven namelijk doorlopende
kaarten en dagkaarten. Na invoering van deze regeling konden de posten worden
ingetrokken en werd ertoe overgegaan om in het afgezette gedeelte te surveilleren.
Bovendien werd het aantal patrouilles langzamerhand verminderd, zodat een belangrijke
besparing op personeel werd verkregen. 1220

Van de zijde van het publiek werd "vrijwel geen overlast" ondervonden. Een taak-
verzwarende factor voor de politie was de uitdeling van melk en later van warme maaltij-
den, waarbij het nodige toezicht gehouden diende te worden. Alhoewel het politieperso-
neel "zware diensten heeft moeten verrichten",   kon het aantal diensturen geleidelijk  aan
weer worden verminderd. Het feit, dat de politie, die toch 6tn der eerste instanties was,
die in het gebombardeerde gedeelte dienst moest verrichten, niet in het bezit was van
helmen, werd als "onverantwoordelijk" aangemerkt. Hierin zou echter op korte termijn
geen verbetering kunnen komen, aangezien de "Intendance van de Nederlandsche politie
reeds  lang geen helmen meer voorradig heeft". 1221

Na dit bombardement hadden veel inwoners van Roosendaal de stad verlaten en tot
na de bevrijding een veilig heenkomen elders gezocht. Na de bevrijding bleken meer dan
tweehonderd woningen in Roosendaal verwoest te zijn, terwijl het kerkdorp Nispen "zo
goed als vernield is" en vrijwel alle woningen "totaal verwoest of geheel onbewoonbaar
zijn". 1222

$ 2.  Korpsteiding

In    november    1919    werd    de uit Harderwijk afkomstige inspecteur van politie   M. A.
Baselier als zodanig in Roosendaal en Nispen benoemd. Per 1 januari 1921 volgde zijn
bevordering tot hoofdinspecteur en per 1 december 1924 volgde zijn benoeming tot
commissaris van politie aldaar en werd daarmede de jongste commissaris van politie in
het land. 1223

Ongeveer een jaar na de komst van Baselier in Roosendaal en Nispen deed M. Han-
nessen zijn intrede als klerk bij de politieadministratie. In september 1924 werd hij
benoemd tot adjunct-inspecteur    en    per     1     october 1927 volgde zijn bevordering     tot

1218 GARN, archief kabinet van de burgemeester 1924 - 1982, lijst van oud-illegale werkers samenge-steld door J.W.M. de Bruijn, inv.nr. 57.
1219 GARN, archief gemeentepolitie, maandverslag mei/juni 1944, inv.nr.  651.
I220 Idem.
 221 Idem.

1222 RANB archief commissaris der koningin  1920 - 1969, verslag van commissaris der koningin
d.d. 23 november 1944, inv.nr. 431.

1223 Brabants  Nieuwsblad  van  8  october  1964.
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inspecteur van politie. 1224

Baselier en Hannessen hebben samen het Roosendaalse politiekorps tot het uitbreken
van de oorlog geleid en waren goed op elkaar ingespeeld. Volgens Hannessen had
Baselier een gesloten karakter en gaf hij zijn gevoelsleven nimmer prijs. Hij was prikkel-
baar en nerveus, hetgeen tijdens de oorlogsjaren nog toenam en "een nadelige uitwerking
had op zijn omgeving". 1225

Met het uitbreken van de oorlog en de tijdens de daarop volgende bezetting kwam
er verandering in de houding van de korpsleiding, die "ten opzichte van het personeel
soepeler werd".

1226

- Verhouding commissaris met burgemeester

De verhouding met het gemeentebestuur had reeds v66r de oorlog onder druk gestaan
vanwege de aankoop op grote schaal van grond door commissaris Baselier. Samen met

zijn halfbroer werden hierop huur- en koopwoningen gebouwd, waardoor volop geld werd
verdiend, hetgeen zeker in die dagen de nodige jaloezie opwekte.

1227

Bepaald omstreden was de koop van een steenfabriek door Baselier tijdens de
oorlog. Daarvan werd beweerd dat hij deze gekocht had tezamen met een NSB-er,
waarbij ook nog een rol zou zijn gespeeld door een Rijksduitser.

1228

Volgens burgemeester Prinsen was commissaris Baselier een man, die erg geneigd
was een bepaald boven hem gestelde macht te volgen en deze neiging zou ten dele ook in
zijn houding tegenover de Duitsers tot uiting zijn gekomen. Tegenover de toenmalige

NSB-burgemeester van Roosendaal was dit misschien niet geheel het geval, maar ook hier
zou het gezagselement, waaraan sommige politiemensen zich niet kunnen onttrekken, wel
een  ongunstige rol hebben gespeeld.1229

In huize Baselier heerste een "unanieme afkering van en minachting voor de 'nieuwe
orde',   zoals het nationaal-socialisme zich noemde". Commissaris Baselier werd thuis
stiller en soms was hij zelfs nors. De kinderen moesten vooral voorzichtig zijn, al wisten
ze niet, wat dit nu precies inhield. Het betekende wel dat er niets verteld mocht worden
van wat er in huiselijke kring voorviel. 1230

Over het te voeren beleid onderhield commissaris Baselier regelmatig overleg met
een "heel netwerk van bekwame collega's en socialistische vrienden in het westen van het
land".   Bij   de  door de regering gegeven 'Aanwijzingen'   om  ook  de  door de bezettende
macht opgelegde taken uit te voeren en daardoor zo lang als mogelijk was de 'bevolking'
te beschermen tegen verraders en bezetters, werden in die kringen weinig vraagtekens

geplaatst. "Meewerken aan winterhulp, abonnementen op de Nierlandische Zeitung, het
werd allemaal afgedaan als peanuts, apenootjes". Zoiets  deed je  om 'tie hogere doelen  te
beschermen". 1231

De situatie werd voor commissaris Baselier aanzienlijk moeilijker, toen burgemees-

1224 RANB, archief commissaris der koningin  1920  - 1969, dossier politie Tilburg, inv.nr.  495.
1225                                                                                                                                                           19GARN, persoonsdossier commissaris van politie Baselier, verklaring van Hannessen   d.d.

augustus 1950, inv.nr. P.D. 13283.
1226 Interview te Roosendaal op 5 februari 1997 met P.J. van Gurp, oud-adjudant van politie aldaar.
1227 Relaas van dr. P.J.A.M. Baselier, zoon van commissaris Baselier, gedateerd januari 1998.
1228 GARN, persoonsdossier commisaris van politie Baselier, brief van wnd. korpschef d.d. 22 januari

1945 en notitie van particulier secretaris aan burgmeester Daems, inv.nr. P.D. 13283.
1229 RANB, archief commissaris der koningin  1920  - 1969, brief van burgemeester van Roosendaal  en

Nispen d.d. 17 november 1948 aan procureur-generaal fgd. directeur van politie, inv.nr. 494.
1230 Relaas van de zoon van commissaris Baselier.
1231 Idem.
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ter Prinsen werd ontslagen en diens plaats werd ingenomen door kameraad Daems, een
uit Breda afkomstige voormalige kapitein  van de artillerie. Daems   was niet alleen  lid   van

  de  NSB  maar  ook nog WA-man en 'SS-Rottenleiter',  die als zodanig regelmatig  in  de
1232'SS'-kazerne te Avegoor verbleef voor aanvullende scholing.

De verstandhouding met burgemeester Daems liet duidelijk te wensen over. Zo had
burgemeester Daems, die Baselier ontboden had, zijn "ontevredenheid geuit over Uwe
misselijke houding", die verband hield    met    het    feit, dat Baselier "geen persoonlijke
financiele rechten vroeg   van de overheid   in deze bezettingstijd". Het betrof  hier  een
vergoeding als hoofd van de luchtbeschermingsdienst, waarvoor hij aanspraak kon doen
gelden op een toelage van vijfhonderd gulden per jaar doch deze nimmer had ontvan-
gen.

1233

Het breekpunt zou worden het politioneel optreden tegen mannen die weigerden te
werken aan het bouwen van bunkers. Hierover was een langdurig overleg met een van
zijn "Amsterdamse tutoren -een bejaarde man met een snor- die 's avonds was gekomen
en was blijven logeren". 1234

- Overplaatsing inspecteur Hannessen

Volgens het personeel was de korpsleiding "erg benauwd van de Duitse Sicherheitspoli-
zei".  Was  men van mening  dat de commissaris "geen sterke figuur  was",  over de inspec-
teur was men nog minder te spreken, aangezien deze op 1 april 1943 was overgeplaatst
naar Tilburg en daar per 6 mei 1943 door de burgemeester van Tilburg was benoemd tot
hoofdinspecteur van politie. De conclusie lag bij de Roosendaalse agenten voor de hand:
"Hij  moet dan weI een hielenlikker van de Duitsers zijn geweest". 1235

Volgens de burgemeester van Tilburg had deze benoeming echter plaatsgevonden
op grond van overwegingen, "die slechts betrekking hadden op de belangen van de Dienst
en het Tilburgse Politiekorps".  Door de bezetter zou "nooit enige invloed uitgeoefend  zijn
op  de benoeming  van de heer Hannessen tot hoofdinspecteur van politie".1236

Dit neemt niet weg dat het voorstel tot "Besetzung der freien Hauptinspektorstelle in
Tilburg" was uitgegaan van de 'Major der Gendarmerie' te 's-Hertogenbosch. In zijn
brief aan de 'Befehlshaber der Ordnungspolizei' stelde hij voor Hannessen, die "bisher
sehr gute Leistungen hat gezeigt", naar Tilburg te verplaatsen   en   "in  eine der freien
Hauptinspektoren-Stellen einzuweisen". 1237

- Komst luitenant Stuitje

In  plaats  van  de naar Tilburg vertrokken inspecteur Hannessen  werd   per   1   mei   1943   van
Bussum naar Roosendaal overgeplaatst luitenant Harmen Stuitje, waarmee zowel de
korpschef als het personeel bijzonder waren ingenomen. De Roosendaalse korpschef
noemde Stuitje in zijn beoordeling bestemd voor de burgemeester: "Zeer flink, bijzonder

1232 GARN, archief van het kabinet van de burgemeester 1924 - 1982, Correspondentie van burge-
meester Daems, notitie van particulier secretarts d.d. 12 januari 1943 en brief burgemeester
Daems d.d. 20 april 1943, doos 5738, dossier 52.

1233 GARN, persoonsdossier commissaris van politie Baselier, brief van rentmeester G. van Diggele
d.d.  21  november  1952 aan burgemeester van Roosendaal, inv.nr. P.D. 13283.

1234 Relaas van de zoon van commissaris Baselier.
1235 Dongen & Hendriks,  Wat goed dat er politie is,  91.
1236 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, politie-aangelegenheden Tilburg, inv.nr.

495.

1237 RANB, t.a.p., politie-aangelegenheden Tilburg, brief majoor Wolk, inv.nr.495.

229



bekwaam, ijverig  en een betrouwbaar politie-officier". 1238

Luitenant Stuitje, die voor de oorlog dienst had gedaan bij het korps politietroepen,
maakte  er geen geheim  van  hoe hij dacht  over de 'Neuaufbau Europas'.   Aan de burge-
meester deelde hij eind januari '44 mede, dat hij Nederland nog steeds in oorlog be-
schouwde met Duitsland, zodat hij afwijzend stond tegenover de bedoelde wederopbouw
van Europa. 1239

Stuitje bemerkte al snel na zijn komst in Roosendaal dat "een gedeelte van het
personeel zich bezighield met ondergrondsch  werk  en in verbinding stond  met  den  O.D. " .
Later constateerde hij dat anderen in het korps, vooral nadat de OD (Ordedienst) "voor
een groot gedeelte uiteengespat   was door arrestaties en onderduikingen", in contact
stonden  met  de LO (Landelijke organisatie  voor  hulp aan onderduikers). 1240

Het   personeel,    dat zich bezighield met ondergrondse activiteiten, beschouwde    de
komst van luitenant Stuitje  als een "aanmerkelijke verbetering". Al spoedig wisten zij  wat
ze aan hem hadden. Natuurlijk moest ook hij de kat uit de boom kijken, maar als je zijn
vertrouwen gewonnen had, werd je betrokken bij het waarschuwen van mensen, die
aangehouden moesten worden. Hij had dan "een brie e in zijn hand met een naam daar-
op".  Hij zei verder niets,  maar je wist voldoende en ging betrokkene waarschuwen. 1241

- Onderduiken korpschef Baselier

Begin februari '44 ontstonden er "velerlei moeilijkheden en drukte" door de vordering
van  ingezetenen  voor  het  werk  aan "de veldstellingen  in de omgeving van Roosendaal".
De burgemeester had tevergeefs geprobeerd deze vorderingskwestie af te doen wikkelen
door het gewestelijk arbeidsbureau. Ook zijn verweer dat achthonderd gevorderde arbeids-
krachten veel te hoog was, had geen resultaat. Vandaar dat de burgemeester overging tot
vordering van de verlangde achthonderd arbeidskrachten. Maar hierbij werden fouten
gemaakt en om die fouten te herstellen, werden aan de ten onrechte gevorderde personen
(waaronder een zesenzeventig jarige man) 'vrijstellingsbewijzen' uitgereikt. Op zondag 5
februari 1944 werd echter ontdekt, dat op grote schaal valse 'bewijzen' in omloop waren
en een groot gedeelte van de gevorderde arbeidskrachten niet op het werk verschenen
was. "De politie vernam van dit heele geval niets, hoewel de heele stad er vol van was"
aldus de particulier secretaris van de NSB-burgemeester.

1242

De burgemeester begaf zich in verband hiermede naar het politiebureau en ontbood
daar in de nacht van 5 op 6 februari 1944 de korpschef met het verzoek "een onderzoek
in  te  stellen  naar de herkomst  van de valsche vrijstellingen". Baselier zou volgens  een
Duits rapport geantwoord hebben: "Ich kann doch nicht mitarbeiten hollindische Arbeiter
an die Arbeit am Panzergraben zu schicken".  Zijn "politiehart" voelde er  wel  voor  om het
bedrog op te sporen, maar zijn "gevoel" verzette er zich tegen Nederlandse arbeiders te
dwingen "dergelijke arbeid" te verrichten en vandaar dat hij van mening was "daar niet
aan mee te kunnen werken"  en de burgemeester om "zijn ontslag verzocht". 1243

1238 GARN, archief kabinet burgemeester 1924 - 1982, beoordeling van H. Stuitje door korpschef d.d.
1 februari 1944, inv.nr. doos 5738.

1239 GARN, archief kabinet burgemeester 1924 - 1982, brief H. Stuitje d.d. 31 januari 1944 aan
burgemeester, inv.nr. doos 5738.

1240 RANB, archief militair gezag, brief van wnd. commissaris van politie d.d. 1 december 1944 aan
provinciaal militair commtssarls, inv.nr.  552.

1241 Interview met oud-adjudant van politie P.J. van Gurp.
1242 GARN archief burgemeester Daems, maandverslag februari   1944   d.d. 2 maart 1944, inv.nr.

P.D. 11283.

1243 Idem.
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Volgens Baselier had de burgemeester hem hierna van zijn bureau weggestuurd met
de  mededeling  dat met hem "zou worden afgerekend".  Een en ander heeft ertoe geleid  dat
hij op 6 februari '44 "uit de gemeente Roosendaal verdwenen is om zich te onttrekken
aan  vervolgings- en strafhandelingen van den vijand". 1244

De burgemeester heeft hierop de luitenants Van Osta en Stuitje ontboden "om zich
van hunne houding  te overtuigen". Vooral luitenant  Van  Osta  was "het geheel  met  het
gedrag  van zijn superieur eens".  Hij deed zelfs uitlatingen tengevolge waarvan hij  door de
'SD' werd opgehaald. Van Osta verklaarde onderscheid te maken tussen "een politieke en
een criminele moord".  Na een ernstige waarschuwing  werd hij "evenwel  weer in vrijheid
gesteld".   Over de houding van luitenant Stuitje  werd  in het betreffende verslag niets
vermeld. Wet werd vermeld dat Stuitje als waarnemend korpschef zou optreden. 1245

Na het 'onderduiken' van Baselier zijn kort daarna ook zijn vrouw en drie kinderen
op drie verschillende adressen in Steenbergen ondergedoken.

1246

Voor het zover was werden er tal van maatregelen getroffen. De postzegelverzame-
ling van mevrouw Baselier werd naar de buurman gebracht en de Perzische tapijten naar
een van de vriendinnen. Mevrouw Baselier wilde zich geen "ontberingen van enige aard
getroosten en logeerde met de jongste dochter dan eens hier bij een familielid en dan eens
daar   bij een vriendin". Achteraf beschouwd   was   de hele organisatie   "zo   lek   als   een
zeef".

1247

- Diverse arrestaties

In maart 1944 werden "blijkbaar uit wraak" achtereenvolgens de schoonvader, een zuster
en een zwager van Baselier gearresteerd.1248 In diezelfde tijd werden ook de echtgenote
en het jongste kind door de 'Sicherheitspolizei' uit Breda gearresteerd en overgebracht
naar het Huis van Bewaring aldaar. Door een oom zijn daarna de oudste dochter en de
zoon naar de 'Sicherheitspolizei' in Breda gebracht, waarna moeder en drie kinderen zijn
overgebracht naar het concentratiekamp Vught. 1249

In het kamp Vught werden de moeder, de zeventienjarige en negenjarige dochter in
het vrouwenkamp en de veertienjarige zoon in het mannenkamp geplaatst. De zoon mocht
66ns per week zijn moeder in het vrouwenkamp komen opzoeken. De oudste dochter heeft
tijdens het verblijf in het kamp Vught bij "Philips gewerkt" en kreeg daar een warme
maaltijd waardoor  zij   "niet echt honger heeft geleden". Verder hebben zij pakketten  van
het Rode Kruis ontvangen maar niet de door de familie en de hockeyclub gestuurde
pakketten. 1250

Er was in Vught geen sprake van een aparte afdeling voor opgehaalde familieleden
van politieambtenaren. Tijdens haar verblijf in Vught heeft de oudste dochter weI contact
gehad met de echtgenote van een ondergedoken inspecteur van politie uit Amster-
dam. 1251

1244 GARN, persoonsdossier commissaris van politie Baselier, brief van M.A. Baselier d.d. 25
november  1945 aan burgemeester, inv.nr.  P. D. 13283.

1245 GARN archief burgemeester Daems, maandverslag februari   1944   d.d. 2 maart 1944, inv.nr.
P.D. 11283.

1246 Interview te Roosendaal op 14 augustus 1997 met dochter M.A.P.J. Baselier.
1247 Relaas van de zoon van commissaris Baselier.
1248 GARN, persoonsdossier commissaris van politie Baselier, brief van Baselier d.d. 25 november

1945 aan burgemeester, inv.nr. P.D. 13283.
1249 Interview op 14 augustus 1997 met oudste dochter.
1230 Idem.
laI Idern.
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Ook Pieter Baselier heeft evenals zijn zus Ity bij de Philips vestiging in Vught gewerkt.
Maar hij heeft ook gezeten   op de 'Poststelle'   in het 'Flugzeugabladekommando',   in   de
gegijzeldenbarak en in de paardenstal, waar het "een kalm leventje" was.

Begin april '44 is uit de woning van de familie Baselier in Roosendaal door "de
Duitsers geholpen  door hun handlangers in Nederland alles ontvreemd". Hierna   is   de
woning door burgemeester Daems ter beschikking gesteld van de inmiddels in Roosendaal
benoemde luitenant Brand. 1252

In september '44 werden moeder en de twee dochters in vrijheid gesteld, terwijl de
zoon werd overgebracht naar het kamp Amersfoort alwaar hij na vijf dagen eveneens
werd vrijgelaten. Aangezien hij niet meer in de gelegenheid was om naar zijn moeder
en/of familie te gaan, heeft hij onderdak gekregen bij eveneens in het kamp vertoefd
hebbende personen uit Purmerend.1253

Volgens zoon Pieter    was    het kamp Amersfoort een verschrikking.     "Je    werd    er
geslagen  als je  te  snel  liep  en je werd geslagen  als je te langzaam liep". Het voedsel  was
er erbarmelijk. Pieter werd op grond van zijn leeftijd afgekeurd voor de 'Arbeitseinsatz'
in Duitsland en kwam met een 'Entlassungsschein' in de hand in Amersfoort op straat te
staan. Vandaaruit is hij met een jongen, die hij in het kamp Vught had leren kennen, naar
Purmerend gegaan, zoals hij het zelf uitdrukte: "Van de kampen naar de hongerwin-
ter".1254

Baselier was via het ondergrondse netwerk van Frits de Zwerver ondergedoken op
de  Veluwe.   Bij een controle  op het station in Arnhem  werd hij, omdat zijn papieren  niet
in orde waren, gevangen genomen. Na verhoren in de gevangenis van Arnhem werd hij
als onwerkwillig voor de 'Arbeitseinsatz' naar een werkkamp getransporteerd. Na een
lange tijd lukte het aan boord te komen bij een schipper, die op weg was naar de Hevea-
fabrieken in Renkum. Via de hem bekende commissaris van politie J. de Groot in Ooster-
beek kreeg hij een onderduikadres in een villa in de bossen. Er werd ook voor de nodige
papieren gezorgd en hij heette vervolgens Willem Franken. Tijdens de slag om Arnhem
werden zijn gastvrouw, haar bejaarde zuster en Baselier geevacueerd naar Amsterdam,
waar hij de hongerwinter heeft meegemaakt.1255

Aangezien Baselier op wonderlijke wijze er achter was gekomen, dat zoon Pieter,
die inmiddels tering had gekregen, in Purmerend verbleef, ging hij daar op een goede dag

zijn totaal verraste zoon opzoeken. Pas na de bevrijding is zoon Pieter door een ambulan-
ce vanuit Roosendaal naar zijn moeder in Roosendaal vervoerd.1256

Door de familie Baselier is wel een bijzonder zware prijs betaald moeten worden
voor het 'onderduiken' van de korpschef Baselier. Zij hebben aan den lijve ondervonden
dat het geen loze dreigementen waren, die de bezettende macht in het vooruitzicht stelde
bij het 'onderduiken' van politieambtenaren.

- Eervol ontslag

Commissaris Baselier is door de ministers van justitie en binnenlandse zaken formeel
"weder aangesteld in de functie van commissaris van politie te Roosendaal en Nispen",
aangezien geen termen aanwezig waren om hem op "grond van het Zuiveringsbesluit uit

1252 GARN, persoonsdossier commissaris van politie Baselier, brief van Baselier d.d. 25 november
1945 aan burgemeester, P.D. 13283.

l253 GARN, persoonsdossier commissaris van politie Baselier, brief Baselier  d.d. 25 november   1945
aan burgemeester, inv. nr. P.D. 13283.

1254 Relaas van de zoon van commissaris Baselier.
1255 Idem.

1256 Idem.
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den politiedienst te ontslaan". In feite heeft  hij deze functie echter niet opnieuw uitgeoe-
fend, aangezien hem met ingang van 30 december 1946 door de minister van justitie eer-
vol ontslag werd verleend.1257

Op papier was commissaris Baselier in ere hersteld en zou hij na alle ontberingen
kunnen gaan genieten van een welverdiende rust. De realiteit was echter anders. De
oorlog had een grote bres geslagen in de financiele positie van de familie Baselier.
Langdurige juridische procedures moesten gevoerd worden over geleden oorlogsschade.
Voor Baselier werd dit alles teveel. Hij wilde niet meer in Roosendaal wonen en vertrok
naar Oosterbeek. Hij liep niet meer in het gareel. Aanvankelijk hield hij nog de schijn op
maar na ongeveer drie jaar kwam hij aan het punt dat hij zich niet meer verzette. Hij ging
zijn ongeluk passief tegemoet. Hij deed niets meer. Hij vervreemde van vrienden en
kennissen en maakte zelfs zijn brieven niet meer open. Alleen de verhuizing naar
Doorwerth, waar een nieuw huis werd gebouwd, zorgde nog even voor een opleving maar
ook die duurde slechts kort. Hij is daar zeventig jaar geworden. Kort nadien overleed hij
in het Elisabeth Ziekenhuis te Arnhem. 1258

- Nieuwe korpscommandant

Na het onderduiken van de korpschef werd luitenant Stuitje voorlopig met de waarneming
belast. Volgens burgemeester Daems zou het zeer moeilijk zijn om een nieuwe korpschef
te vinden. Daarvoor kwam in ieder geval niet in aanmerking de per 1 maart 1944 in
dienst getreden luitenant M.E. Brand. Kennelijk had burgemeester Daems onvoldoende
vertrouwen in zijn capaciteiten, want als lid van de Nederlandse 'SS' voldeed hij wel aan
de in die dagen vereiste instelling. 1259

Enkele maanden later op juli 1944 deed de nieuw benoemde korpscommandant zijn
intrede. Het was de kapitein van politie W.H.M. Boersma uit Kerkrade, die voor zover
bekend alleen lid was van het Rechtsfront. Zoals eerder vermeld werd per gelijke datum
luitenant  Van Osta overgeplaatst naar Kerkrade. 1260

Voor burgemeester Daems was de benoeming van kapitein Boersma aanleiding om
het politiekorps te inspecteren. Toen hij bij een van de manschappen bemerkte, dat "een
klein knoopje   los   was",   gaf  hij de luitenant van politie opdracht "die knoop  er  af  te
knippen". Tevens hield  hij een donderpreek, waarin  hij het personeel voorhield,   dat:
"Degenen,  die  niet  met  ons zijn, verpletterd zullen worden". Vanaf die dag stond Daems
in het politiekorps bekend als "Plettermans". 1261

Van Boersma en Brand heeft het personeel niet veel last gehad, omdat het geen vak-
mensen waren en "vandaar op grote schaal bedonderd konden worden". 1262

Kennelijk heeft kapitein Boersma zich niet indringend met de gang van zaken be-
moeid, aangezien de maandelijkse verslaglegging nauwelijks enig verschil vertoonde met
de voorafgaande maanden, toen luitenant Stuitje als waarnemer optrad. Het is op zijn
minst opvallend te noemen, dat er in het maandverslag van half juli/half augustus '44
melding werd gemaakt van het feit dat de "bevolking verbitterd is door het optreden van
de Landwacht Nederland". Voorts  werd het optreden  van de Landwacht te Bergen  op

1257 GARN, persoonsdossier commissaris van politie, Beschikking minister van justitie d.d. 30
december 1946 afdeling politie/zuivering, inv.nr. P.D. 13283.

1258 Relaas van de zoon van commissaris Baselier.
1259 GARN archief burgemeester Daems, maandverslag februari 1944 d.d. 2 maart 1944, inv.nr.

P.D. 11283.

1260 GARN, archief gemeentepolitie, maandverslag 15 juni - 14 juli 1944, inv.nr. 651.
1261 Interview te Roosendaal op 5 februari 1997 met oud-adjudant van politie P.Th. van Gurp.
1262 Idem.
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Zoom, die drie Rooms-Katholieke geestelijken uit Roosendaal hadden mishandeld, als
"ontactisch beschouwd". 1263

Uiteraard werd kapitein Boersma na de bevrijding geschorst. Voorts werd hem huis-
arrest opgelegd, maar hij werd niet in bewaring gesteld, zoals drie andere Roosendaalse
politiefunctionarissen. 1264

$  3.   Dolle dinsdag

Dankzij de contacten van luitenant Stuitje met de OD en LO in Roosendaal was er over-
eengekomen, dat de arrestatie van NSB-ers zou geschieden onder leiding van de politie.
Maar na de door Radio Oranje aangekondigde val van Breda werden er door het "enthou-
siaste publiek wel eenige NSB-ers aangehouden en naar de ingerichte bewaarplaats
overgebracht".  Maar  ook  dit  was  over het algemeen genomen "ordelijk verlopen".  Door
Stuitje was toen naar eigen verklaring de fout gemaakt: "te snel personeel aangenomen te
hebben zoodat   er niet voldoende geselecteerd werd'. Juist   toen   hij dat wilde   doen,
verscheen er een overvalwagen met 'Groene Politie' bij het politiebureau aan de Kapeller-
laan. 1265

In overleg met de leiding van de LO was besloten geen achtergebleven NSB-ers op
te halen met uitzondering van drie, die werden opgehaald "om hen te beschermen tegen
het publiek", terwijl aan de sinds enkele maanden fungerende korpschef Boersma huisar-
rest werd opgelegd.1266

Een van de opgehaalde NSB-ers werd gevangen gezet in het politiebureau aan de
Brugstraat, waar hij twee dagen later nog steeds zat zonder dat men zich om hem bekom-
merd had. Aangezien dit werd vastgesteld door een van de ondergedoken agenten heeft
deze hem 'rustig' laten zitten. 1267

Aangezien het de politie bekend was dat de administratie van de NSB zich bevond
onder het oude gemeentehuis, heeft men deze tijdens 'Dolle dinsdag' in veiligheid gesteld,
zodat bekend was wie lid van deze organisatie was geweest en wie die gesteund
had. 1268

Verder had de politie opdracht gekregen van luitenant Stuitje om de fietsen van de
Duitse militairen af te nemen onder de mededeling dat zij "maar terug moesten lopen naar
de Heimat".1269

Ondanks alle gemaakte afspraken was de politie de zaak niet meer meester, maar
door de onverwachte terugkeer van de 'Grune Polizei' moest "iedere verhitte Roosendaler
een veilig heenkomen zoeken". 1270

- Algeheel onderduiken politiepersoneel

Gelukkig was de voordeur van het politiebureau aan de Kapellerlaan op slot, toen daar de

1263 GARN, archief gemeentepolitie, maandverslag 15 juli - 14 augustus 1944, inv. nr. 651.
1264 RANB, archief mjlitair geza zi brief wnd. commissaris van politie d.d. 5 december 1944 aan

militair commissans, mv.nr.
1265 RANB, archief militair gezag brief van wnd. commissaris van politie d.d. 1 december 1944 aan

militair commissaris, mv.nr. 352.
1266 Buitkamp, Het verzet in West-Brabant, 118.
1267 Interview te Roosendaal op 14 augustus 1997 met J.W.M. de Bruijn.
1268 Interview te Roosendaal  op 5 februari  1997  met P.M. Megens, oud-politieman te Roosendaal.
1269 Idem.

1270   Buitenkamp, a.w., 118.
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'Sicherheitspolizei' arriveerde, zodat de zich in het bureau bevindende politiefunctionaris-
sen en leden van de ondergrondse via de achterkant van het gebouw konden ontsnappen.
Het gevolg was de "algeheele onderduiking van het politiekorps" op een paar man na, die
door Stuitje buiten dienst waren gesteld c.q. gearresteerd. Die werden door het "in moei-
lijkheden verkeerende gemeentebestuur teruggehaald alsmede nog enkelen die niet actief
aan ondergrondsch  werk  of aan arrestaties hadden deelgenomen". 1271

De leiding van de LO dook met de naaste medewerkers onder op de boerderij van
A. Muijs (Muijsenberg) in de buurt van Roosendaal, waar tot de bevrijding ook een groot
aantal leden     van het Roosendaalse politiekorps regelmatig vertoefde. Daar hebben
verschillende van hen deelgenomen aan acties van het ondergrondse verzet. 1272

- Goede contacten met verzet

Zij hebben zich toen vooral bezig gehouden met het verspreiden van illegale blaadjes en
het  opplakken van 'manifesten'. Daarvoor hadden degenen  die al langer  bij het illegale
werk betrokken waren, zich verdienstelijk gemaakt bij het verzamelen en verborgen hou-
den van wapens, het in huis hebben van een geheime zender, het weghalen van materiaal
nodig voor het nemen van vingerafdrukken, het helpen ontvluchten van arrestanten en het
transporteren van piloten.

1273

Doordat diverse politiefunctionarissen goede contacten hebben onderhouden met het
verzet, hebben zij de illegaliteit op tal van manieren behulpzaam kunnen zijn. Daarbij was
door het waarschuwen van personen, die aangehouden moesten worden veel onheil zowel
onder de illegaliteit  als de burgerij voorkomen kunnen worden. "Er zullen", volgens  de
oud-burgemeester van Roosendaal en Nispen Claudius Prinsen, "best eens fouten zijn
gemaakt maar zulke dingen zijn achteraf gemakkelijk te construeren". Dit geldt zeker ten
aanzien van de politie  "die al die jaren temidden van de branding heeft gestaan". 1274

Ook het oordeel van de bevolking over de Roosendaalse politie was niet onverdeeld gun-
stig. Het politiekorps   werd   niet   meer   in zijn geheel betrouwbaar geacht, hetgeen   niet   te
verwonderen was, aangezien er niet minder dan vier nieuw benoemde politiefunctionaris-
sen lid van de 'SS' en voorts nog drie en een hulpagent lid van de NSB waren. Een
duidelijk stabiliserende factor is de komst van luitenant Stuitje geweest, die algemeen als
"onkreukbaar" werd bestempeld. Zijn rol in de zuivering van commissaris Baselier is
evenwel minder duidelijk. Zo kan men zich afvragen waarom de afwezige Baselier in zijn
functie geschorst moest worden. De aangevoerde redenen waren niet meer dan losse
beweringen van enkele personeelsleden, die alvorens tot een dergelijke maatregel tegen
een ondergedoken functionaris over te gaan, onderzocht hadden behoren te worden. Dat
"door de kat uit den boom te kijken het niet trouw zijn gebleven aan de regering te
Londen" kan worden afgeleid, komt voor een voorzitter van een zuiveringscommissie
weinig geloofwaardig en nog minder doordacht over.

'21'     i       s  t .5932brief wnd. commissaris van politie d.d. 1 december 1944 aan

1272 GARN archief kabinet van de burgemeester 1924 - 1982, lijst van illegale werkers opgemaakt
door J. .M. de Bruijn, inv.nr. 57.

1273 Idem.

1274 GARN, persoonsdossier commissaris van politie Baselier, brief van burgemeester van Breda d.d.
24  augustus  1950 aan burgemeester van Roosendaal en Nispen, inv.nr. P.D. 13283.
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Hoofdstuk XV BREDA

Breda telde aan het begin van de bezetting ruim 50.000 inwoners. Het politiekorps onder
leiding van een in 1937 benoemde commissaris van politie had een sterkte van 102 man.
Per 1 januari 1942 nam het aantal inwoners als gevolg van de annexatie van gedeelten van
Ginneken, Princenhage en Teteringen met 23.000 toe, terwijl de oppervlakte    der
gemeente ruim vier maal zo groot werd. De stijging van de korpssterkte was evenwel
minimaal  (nog  geen  10%).  In 1944 werden zowel de burgemeester  als de korpschef  door
de bezetter ontslagen.
De aanwezigheid van een afdeling van de 'Sicherheitspolizei' in Breda heeft het voor de
politie extra moeilijk gemaakt haar werk te doen.

$   1.    Moeilijke  start

In vergelijking met de andere Brabantse steden verkeerde het Bredase politiekorps aan het
begin van de bezetting in een wel uiterst moeilijke situatie. Er was namelijk nog nauwe-
lijks sprake van een politiekorps, aangezien het merendeel van de politiefunctionarissen
net als de rest van de bevolking was geevacueerd. Bovendien ontbrak de commissaris van
politie, aangezien deze sinds de mobilisatie in militaire dienst was.

In opdracht van de Franse generaal Durand had burgemeester B.W.Th. van Slobbe
op   11  mei 1940 opdracht tot evacuatie  van de bevolking van Breda gegeven,  die in tegen-
stelling tot eerdere afspraken niet op 13 mei maar reeds op 12 mei 1940 diende te
geschieden. Hierdoor kon er geen sprake meer zijn van een behoorlijke voorbereiding
zoals de verspreiding van een proclamatie, het zorgen voor voldoende transportmogelijk-
heden en het inslaan van extra proviand.1275

Het  gerucht  van  een op handen zijnde evacuatie  had  zich  op   11  mei al verspreid  en
veel inwoners waren, al dan niet in paniekstemming, alvast op pad gegaan. Op 12 mei om
tien uur 's morgens waren de eerste officiele groepen onderweg. Aan het einde van de
dag moesten bijna 20.000 personen in Zundert en omgeving worden ondergebracht,
terwijl in het Belgische Hoogstraten ongeveer 24.000 Bredanaars verbleven. 1276

Intussen had zich op het politiebureau een incident voorgedaan dat lange tijd de
gemoederen in Breda heeft beziggehouden.  In de nacht  van  11   op   12 mei werden  twee  in
burger geklede mannen, die slapend in de binnenstad waren aangetroffen, naar het politie-
bureau overgebracht. Bij nader onderzoek bleken het dienstplichtige militairen te zijn
afkomstig uit de Peellinie. Zonder enige vorm van proces werden zij op 12 mei 1940 op
de binnenplaats van het politiebureau door een beroepssergeant neergeschoten. Leden van
het Bredase politiekorps hebben nog tevergeefs geprobeerd om de terechtstelling uit te
stellen, totdat een krijgsraad vonnis zou hebben gewezen. 1277

- Niet in overeenstemming met 'Aanwijzingen'

Onder de geevacueerde inwoners van Breda bevonden zich ook de leden van het Bredase
politiekorps. Aan hen was in de loop van de elfde mei medegedeeld, dat zij Breda op 12

1275 Duijghuisen, Geschiedenis van Breda, deel III, 308.
1276 Duijghuisen, a.w., 317.
1171       Buurmans,  De  laatste  100 jaar van  de  gemeentepolitie  Breda,  141.
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mei -voor tien uur 's morgens- moesten verlaten. 1278 In het kader van de evacuatie was
aan het politieapparaat geen bijzondere rol of taak toebedeeld.1279 In Ginneken, waar
eveneens tot evacuatie was besloten, kregen de politiefunctionarissen opdracht een band
met het opschrift 'Politie'  om te doen en de evacuees  "bij te staan".1280

Op zich is het uiterst merkwaardig, dat bij de evacuatie van Breda en omliggende
gemeenten besloten is ook de politie te evacueren. Dit is namelijk niet in overeenstem-

ming met hetgeen hierover in de eerder aangehaalde 'Aanwijzingen' van 1937 is bepaald.
Daarin staat duidelijk vermeld dat ook voor het geval de burgerbevolking uit vrees voor
de gevolgen van een vijandelijke inval in haar geheel bepaalde gebiedsdelen mocht hebben
verlaten, de bestuursorganen op hun post blijven "ter bewaking van de door de bevolking
achtergelaten persoonlijke eigendommen en ter voorlichting van den bezetter omtrent de
wettelijke bepalingen en voorschriften van eigen  land".

1281

De minister van binnenlandse zaken had er eind maart 1940 eveneens nog de aan-
dacht op gevestigd dat de (Nederlandse) militaire autoriteiten het ingeval van afvoer van
de burgerbevolking noodzakelijk achten dat het "politiepersoneel, althans voor het meren-
deel,   in de afvoergemeenten achterblijft    .„ 1282

Hoe dan ook in Breda is dit niet gebeurd en hebben zowel de officieren als de
overige leden van het politiekorps de gemeente verlaten. Volgens de inspecteur van politie
P.J. Greve was de evacuatie "tot in de puntjes voorbereid, maar het liep toch allemaal
minder  goed dan verondersteld  was". 1283

Inspecteur Greve vertrok op 12 mei 1940 met echtgenote en een in 1939 geboren
baby   via de Baronielaan   net   als alle andere evacuees richting Belgische grens.    Aan   het
eind van de Baronielaan verliet hij echter de grote weg en trok hij het bos in. Door het
bos kwamen Greve en zijn gezin terecht bij een boerderij in Rijsbergen, waar zij de nacht
hebben doorgebracht. De volgende ochtend hebben zij hun intrek genomen in een in de
buurt gelegen buitenhuisje, waar zij reeds de volgende nacht verrast werden door de
komst van de Duitsers. Zo kwam voor inspecteur Greve en zoals zou blijken voor tenmin-
ste vijftien andere politiemensen reeds snel een einde aan de evacuatie en konden zij zich
op 14 mei 1940 weer in dienst melden. 1284

- Weer aan de slag

Greve ging die middag met een collega naar het "verlaten bureau, waar het een bende van
jewelste  was".  In  de  loop  van de middag kwamen  er  nog  een paar agenten in dienst  en
"waren  we  met zijn vijven". 1285

In diezelfde nacht van 14 op 15 mei werd door hen in opdracht van een in het
stadhuis verblijvende Duitse kapitein 'patrouille' gelopen in een "grotendeels verlaten,

1278
Buurmans, a. w., 141.

1279 Interview met voormalige korpsleden J. de Ridder en B.J.M. Gademan op 19 november 1997 te
Breda.

1280 Interwiew met te Breda op 19 november 1997 met A.C. Schoenmakers, voormalig lid van het
politiekorps Ginneken.

1281 GAT  secretarie-archief 1938 - 1985, aanwiizingen in geval van een vijandelijken inval opgesteld
door kaad van ministers in mei  1937,  doos I, dossier  1.

1282
Zie hoofdstuk 1, par. 7.

1283 GABr, biizondere collectie interview op 23 juli 1986 met P.J. Greve, oud-hoofdinspecteur vanpolitie te Breda (1939 -1966).
1284 Idem.
!285 Idem.
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spookachtig aandoende  stad". 1286

Geassisteerd door leden van de Duitse Weermacht werd er door zes politiepatrouil-
les in de stad gesurveilleerd. Nadat op woensdag en donderdag nog meer leden van het
korps terugkeerden, was het mogelijk met ingang van 16 mei '40 weer een betrekkelijk
normale politiedienst te doen functioneren, waarbij de leden van de toen nog bestaande
Burgerwacht goede diensten bewezen. 1287

Zowel in de cellen van het politiebureau in Breda als in Ginneken bevonden zich
diverse mensen, die waren aangehouden voor plunderen. Af en toe kwam er een Duitse
luitenant die tegen   hen zei: "Werden morgen erschossen", hetgeen "die mensen   de
klippen  op joeg". Aangezien Greve het nogal  goed  met die luitenant kon vinden,  zei  hij
na  een paar dagen,  dat  het  nu   "toch maar afgelopen moest zijn", waarop   "de hele troep
naar  huis werd gestuurd". 1288

Gaandeweg kwamen er steeds meer politiemensen in Breda terug. Een groep, die
via Belgie naar Zeeuws-Vlaanderen was geevacueerd, waaronder de inspecteur L.A.
Brouwers, keerde 23 mei terug. Andere politie-officieren zoals de inspecteur Th.A.G.
Migo en de hoofdinspecteur J.P.C. Mansvelt, die naar Frankrijk waren getrokken,
keerden pas eind juni/begin juli terug. 1289

- Verzwaring taak

Commissaris van politie  A. C. de Bruijn had inmiddels de leiding  van het korps,   dat  zich
voor een zware taak geplaatst zag, weer op zich genomen. De politie kreeg namelijk veel
opdrachten van de 'Ortskommandantur' zoals voor autovordering, kwartier maken, colon-
nebewaking en verkeersregeling. Herhaaldelijk werd zowel op verkeersgebied als op de
verduisteringsvoorschriften tezamen met de Duitse 'Ordnungspolizei' gecontroleerd. 1290

Dankzij een goede en regelmatige politiecontrole is ten aanzien van de naleving van
het  sluitingsuur  voor  cafts, dat herhaaldelijk werd gewijzigd en varieerde  van  21.30  uur,
22.00, 23.00 tot 24.00 uur, toen het werd vastgesteld op 23.00 uur, "vrij spoedig de
normale toestand teruggekeerd". 1291

Omvangrijk ook waren de werkzaamheden verbonden aan de inzameling van de
onbeheerd achtergebleven vuurwapenen, munitie en andere militaire uitrustingsstukken en
de inname van de aan het bureau ingeleverde vuurwapenen en slagwapenen.

1292

Bovendien moest door de politie worden gecontroleerd op de naleving van de bepa-
lingen op economisch gebied (distributie en prijsopdrijving), hetgeen eveneens een
verzwaring  van  de  taak der politie betekende. 1293

$ 2.  Openbare orde-problemen

Maar het grootste probleem waar de politie zich voor geplaatst zag, was de handhaving

1286 Buurmans,  De  laatste   100  jaar  van  de   gemeentepolitie   Breda,   141.
1287

GABI,  Verslag  van  den  toestand  van  de   Politie  der  gemeente   Breda  over  het  jaar   1940,   1  en 2.

1288 Eerder aangehaald interview oud-hoofdinspecteur Greve.
1289 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, opgave commissaris van politie aan secretaris-

generaal van het departement van binnenlandse zaken d.d. 23 augustus 1940, inv.nr. 464.
1290 GABr, Verstag van den toestand van de Politie der Gemeente Breda over het jaar 1940,2.
1291 Idem.

1292
GABr, a. w., 3.

1293 Idem.
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van de openbare  orde.
1294

Volgens inspecteur Greve hebben zich "geen grote knokpartijen voorgedaan maar
wel   kleintjes",   die toch vervelend waren  voor de burgerij.   Bij de eerste optocht,   die  door
de WA in Breda werd gehouden, had commissaris De Bruijn "daar zoveel politie omheen
gezet,  dat de mensen de WA-ers nauwelijks konden zien".  Bij de Duitsers  was dit politie-
optreden niet goed overgekomen, want er kwam een brief van de 'Ortskommandantur',
dat de inzet van zoveel politie niet meer mocht, omdat de "WA zichzelf kon bedruipen en
geen politie nodig had". 1295

- Weerafdelingen (WA)

Er mag dan wel geen sprake geweest zijn van ernstige ordeverstoringen ten gevolge van
het optreden van de Weerafdelingen van de NSB (WA), dat nam niet weg, dat de politie
vooral tijdens het weekeinde steeds rekening moest houden met uit de hand lopende
incidenten. Er werd ook weinig of geen rekening gehouden met door de politie gegeven
aanwijzingen. Zo had de politie op last van de procureur-generaal verboden om begin
maart 1941 na een optocht van WA-groepen uit Breda, Tilburg en enkele andere
Brabantse steden, toespraken op de Markt te houden. Desondanks hield de Tilburgse
banleider een toespraak van twintig minuten, hetgeen overigens geen aanleiding gaf tot
ordeverstoringen. 1296

Na afloop van dergelijke marsen door de stad werd er vrijwel steeds aangifte gedaan
van mishandeling ofwel door een van de WA-mannen ofwel door een burger. Het opmer-
kelijke was dat het slachtoffer vrijwel altijd verklaarde, dat juist hij door de ander was
mishandeld. Een enkele keer was er ook sprake van een gedane aangifte door een WA-
man wegens belediging. 1297

Diverse malen moest de politie in actie komen, omdat er bij woningen van WA-
mannen sprake  was   van een "volksoploop". Soms konden, doordat "de politie  snel   ter
plaatse was", moeilijkheden voorkomen worden. 1298

Een ander keer was de komst van de politie niet voldoende om de menigte van ca.
zevenhonderd personen te verspreiden, waarna er een "schot in de lucht" gelost moest
worden, voordat de straat ontruimd kon worden. 1299

De WA wilde eind maart '41 de cafthouders in Breda dwingen in hun zaken geen
joden meer toe te laten en dit kenbaar te maken door het ophangen van bekendmakingen
met het opschrift "Voor Joden verboden". Aangezien het "verzoek niet afkomstig  was  van
de autoriteiten" besloten de cafthouders evenwel hieraan geen gevolg te geven. 1300

Een ander voorbeeld van het onvoorspelbare optreden van de WA was de assistentie
eind september '42 door een afdeling van vijf man bij een onderzoek door de politie naar

1294 Idem.
1295 GABr, eerder aangehaald interview oud-hoofdinspecteur van politie Greve.
1296 GABr, archief gemeentepolitie Breda  1937 -.1974, politierapport van 8 en 9 maart 1941 bestemd

voor 'Ordnungspolizei te 's-Hertogenbosch, inv.nr. 34b.
1297        GABr, t.a.p., politierapport  15  en 16 maart 1941 bestemd voor 'Ordnungspolizei' te 's-Hertogen-

bosch,inv.nr. 34b.

1298      GABr, t.a.p., Dolitierapport  van 10 maart 1941 bestemd voor 'Ordnungspolizei' te 's-Hertogen-
bosch, inv.nr. 34b.

1299      GABr, t,a.p., politierapport  van  24/25  mei 1941 bestemd voor 'Ordnungspolizei' te 's-Hertogen-
bosch, inv.nr. 34b.

1300       GABr, t.a.9, politierapport  van 29/30 maart 1941 bestemd voor 'Verbindungsoffizier  BdO'  te   's-
Hertogenbosch, inv.nr. 34b.
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een frauduleuze slachting "zonder dat daarom was gevraagd en zonder dat dit nodig
WaS".1301

- Nederlandse Unie

Het waren vooral de jongeren, die zich aanmelden bij de 'Nederlandsche Unie' en zich
ontpopten als ijverige propagandisten. Het door hen gedragen insigne met daarop een
afbeelding van de Nederlandse Iteuw wekte zichtbare ergernis op bij zowel de Duitse
nazi's als de Nederlandse NSB-ers. 1302

De colporteurs van de Nederlandse Unie in de Ginnekenstraat hadden het zo druk
met hun werk, dat zij geen aandacht besteedden aan het optreden van de politie maar des
te meer aan het provocerende optreden van de NSB-ers. 1303

Eind 1940, begin 1941 hadden er politieke straatgevechten plaats tussen NSB, Zwart
Front, NSNAP en de Nederlandse Unie, die met elkaar vochten om de "heerschappij op
straat". 1304

Volgens de auteur Coenders had men in de straatgevechten van de Nederlandse
Unie met de NSB leren kennen  "wie een vijand van de bezetter was  en wie niet". 1305

- Actieve afdeling van de NSNAP

Aan de politie de taak de voor- en tegenstanders van de 'Nieuwe orde' uit elkaar te
houden en te voorkomen dat daarbij slachtoffers vielen. Een uiterst ondankbare taak,
omdat de voorstanders de bescherming genoten van de Duitsers.In Breda bestond er een
uiterst actieve afdeling van de 'Nationaal Socialistische Nederlandsche Arbeiders Partij'
(NSNAP) onder leiding van Jos Driessen. Door de journalist Bert Voeten werd Driessen,
door hem 'Drost' genoemd, omschreven  als  het  "type  van den antisemiet  d la Streicher",
waarop hij ook uiterlijk leek. Volgens Voeten was het bovendien een "landverrader van
de ergste soort". 1306

Ook inspecteur Greve heeft heel wat te stellen gehad met Driessen. Volgens Greve
had  "niemand  meer last gehad van Driessen dan  ik". Bij herhaling  werd  hij 's nachts  door
Driessen opgebeld, hetgeen Greve ertoe bracht om te zeggen, dat als hij nog een keer zou
bellen, hij naar zijn woning aan de Delpratsingel zou komen om het dan "meteen af te
werken".1307

Voor de politie was de 'Sturmfuhrer' van de NSNAP een ware kwelgeest. In 1941
ging er vrijwel geen week voorbij of er was een of ander incident, waarbij Driessen en
zijn NSNAP betrokken waren. Voor bijeenkomsten van de NSNAP, die vaak gehouden
werden in de zaal Concordia, bestond overigens opvallend veel belangstelling. Zo werd
een op 5 mei 1941 gehouden bijeenkomst bijgewoond door driehonderd personen. 1308

In   de   maand  juli    1941    was   er bij herhaling sprake van ernstige ordeverstoringen,

1301 GABr, t.a.p., maandrapport september/october 1942 bestemd voor 'Ordnungspolizei'   te    's-
Hertogenbosch, inv.nr. 19.

1302
Duijghuisen, a.w.,  326.

1303 Interview te Breda op 19 november 1997 met het in Breda woonachtige lid van de Nederlandse
Unie  J.  van  Dunk.

1304 Coenders,   Breda  in  oorlog   1939  -   1945,4.
1305 Coenders, a.w.,11.
1306

Woeten,  Doortocht.  Een  oorlogsdagboek.   1940-1945,30.
1307 Eerder aangehaald interview met oud-hoofdinspecteur van politie Greve.

1308 GABr archief Zemeentepolitie 1937 - 1974, politierapport d.d. 5 mei 1941 bestemd voor
stafofficier van ae Ordnungspolizei' te 's-Hertogenbosch, inv.nr. 34b.
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waarbij Driessen een prominente rol speelde. Aanleiding vormde het uithangen van de
Nederlandse vlag door de directeur van het Bredasch Nieuws- en Advenentieblad, die
daarvoor toestemming had gekregen van de 'Ordnungspolizei' te 's-Hertogenbosch.
Driessen eiste, dat de directeur de vlag binnenhaalde, hetgeen deze weigerde en daarvan
ook melding maakte in zijn blad. Daarop hebben vier tot vijf leden van de NSNAP, die
deel uitmaakten van een groep van vijftien tot twintig leden van deze partij, die voor een
deel in uniform gekleed waren, op aanwijzing van Driessen op een zondagmiddag twee
grote vensterruiten van de woning van de directeur, alsmede de uitstalkast met daarin een
exemplaar van zijn blad vernield. Teneinde verdere ordeverstoringen te voorkomen werd
door de politie in overleg met de 'Sicherheitspolizei' een vaste post bij de woning van de
directeur geplaatst.'s Avonds kwam Driessen  met een 'SA'-man  om het nieuw opgehan-
gen exemplaar van het nieuwsblad weg te halen, hetgeen door de daar geposteerde politie
werd verhinderd. Toen Driessen zich niet wilde verwijderen, werd hij door de politie-
mannen weggeduwd. Juist  op dat moment passeerde een patrouille  van de 'Kriegsmarine',
die door Driessen werd aangeroepen. Hierop werden de politiefunctionarissen door de pa-
trouille meegenomen naar de kazerne. Na kennisgeving aan de 'Sicherheitspolizei' werden
zij  weer  snel in vrijheid gesteld. 1309

Enkele uren later werd tijdens spertijd Driessen met zijn zoon, die in het bezit was
van een toestemmingsbewijs, op straat aangetroffen. Driessen had een dergelijke toestem-
ming niet en werd gevorderd naar het politiebureau te gaan, hetgeen hij weigerde.
Evenals 's middags toen hij de politiemannen had uitgemaakt voor "Judenpolizisten" en
de  commissaris   voor  een "

Judenkommissar",   liet  hij  zich 's nachts in soortgelijke  zin  uit
door te spreken   over een "politiekorps   dat   voor   50 % uit 'Rooien' bestond onder leiding
van 'Jood Cohen'  en dat  door hem gezuiverd zou worden". Ter voorkoming van verdere
problemen werd Driessen door de agenten naar zijn woning begeleid.1310

Bij het betreffende dagrapport werd ook nog een door een politie-inspecteur
(vermoedelijk Greve) opgemaakt rapport gevoegd, dat aan duidelijkheid niets te wensen
overlaat. Driessen werd hierin afgeschilderd als "iemand die vreselijk overdrijft en
opstootjes uitlokt". Hij noemde zichzelf weliswaar een "nationaal-socialist,    die    zijn
opdrachten rechtstreeks uit Berlijn ontvangt",  maar was in werkelijkheid "iemand,  die  aan
hoogmoedswaanzin   lijdt en zichzelf  en zijn partij belachelijk maakt". Veelbetekenend
werd er nog aan toegevoegd, dat het Bredase publiek de politie wel gehoorzaamde, maar
dat het geen onrecht verdroeg. 1311

Bij een in het volgende weekeinde gehouden mars van de 'SA' der NSNAP onder
leiding van 'Sturmfahrer' Driessen deden zich geen ordeverstoringen voor. Wel werd
door een persoon aangifte gedaan dat hij door enige NSNAP-ers mishandeld was. 1312

'V'-aktie

In het kader van de Duitse aktie "Duitschland wint voor Europa op alle fronten" werden
op 22 juli 1941 op meerdere huizen 'V' tekens geplakt of geschilderd. Van de kleine 'V'-
briefjes werden er veel verwijderd of beschadigd, terwijl ook enkele "officitle" plakaten
werden beschadigd.1313

1309 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, politierapport van 12/13 juli 1941 bestemd
voor 'AussensteIle Sicherneitspolizei', inv.nr. 34b.

1310 Idem.

l3 t I GABr, archief gemeentepolitie 1937 - 1974, rapport d.d. 14 juli 1941, nr. 2984b vermoedelijkbestemd voor Sicherheitspolizei' 's-Hertogenboscn, inv.nr. 34b.
1312 GABr, archief gemeentepolitie Breda  1937  - 1974, politierapport  van  21  juli 1941, inv.nr.  34b.
1313

GABr, t.a.p., politierapport 22 juli 1941, inv.nr. 34b.
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Als reactie op deze beschadigingen trokken fanatieke nationaal-socialisten in de
nacht van 22 op 23 juli 1941 door de straten ruimschoots voorzien van oranjeverf. Op
diverse vensters en deuren werd een oranje 'V' .geschilderd, maar op tal van plaatsen
werd ook oranjeverf tegen de ruiten gegooid op een zodanige wijze dat "meerdere huizen
er vreselijk uitzagen".1314

Deze "wandaden" werden hierna  door de plaatselijk leider van de Nederlandse  'SS',
de plaatselijk leider van de NSNAP en de la:ingleider van de NSB niet alleen betreurd
maar ook afgekeurd. Deze actie richtte zich overigens duidelijk tegen de Nederlandse
Unie  gezien de veelvuldig aangebrachte tekst  "Dood  aan  de Unie". Opmerkelijk is voorts
dat zowel de plaatselijk leider van de Nederlandse 'SS' als de kringleider van de NSB
verklaarden, dat hieraan   niet was deelgenomen door leden   van hun organisaties.1315   De
leider van de NSNAP was verder nog van mening dat een en ander in "strijd met de
voorschriften  was  en  voor de toekomst verboden werd".1316

Aangezien er bezoek verwacht werd van een Duitse autoriteit was zelfs de 'SD' niet
gelukkig met deze actie en vandaar dat van wethouder Van Mierlo de "onmiddellijke ver-
wijdering  van alle leuzen werd geeist". 1317

De NSB en de NSNAP waren weliswaar beiden nationaal-socialistische organisaties
maar dat wil niet zeggen, dat zij gezamenlijk optrokken. Het tegendeel was vaak het
geval zoals blijkt uit de in september 1941 door de NSNAP aangebrachte affiches met de
tekst: "Groot Duitsche bewustzijn tegen Hollandsche engheid".  Door de WA werden  deze
affiches  op hun beurt weer verwijderd. 1318

In Breda was niet alleen sprake van een strijd tussen NSB en de Nederlandse Unie
maar was vooral de NSNAP een factor van betekenis, terwijl ook het Zwart Front zo nu
en dan van zich liet horen. Voor de politie bepaald geen sinecure om temidden van deze
'strijdende partijen' onder het wakend oog van de 'Sicherheitspolizei' te proberen de
openbare orde te handhaven.

- Incident i.v.m. volkslied

Door de NSB werden ook in 1942 nog regelmatig openluchtbijeenkomsten gehouden op
de Markt te Breda, waarbij soms gastsprekers het woord voerden. Tijdens een op 12
september '42 gehouden bijeenkomst werd na een redevoering van Van Alfen uit 's-
Hertogenbosch "ons (?) volkslied" gezongen. Volgens de Kring Propagandaleider van de
NSB te Breda was de houding van enkele politiemannen bepaald onbeschoft, aangezien
die "meenden hierbij  den rug  naar het spreekgestoelte te moeten toedraaien". Volgens  de
kringleider werd het dringend tijd, dat in het Bredase politiekorps eens schoonmaak werd
gehouden en politieambtenaren werden aangesteld, die meer begrip toonden voor de
nieuwe  tijd. 1319

Ook de bekende Driessen liet weer van zich horen maar nu onder 'de vlag van de
NSB'. Hij wendde zich namelijk zowel mondeling als schriftelijk   tot de procureur-
generaal met de klacht, dat tijdens het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus de
dienstdoende politieambtenaren niets deden  en "eene houding aannemen als zoutzakken".

1314 GABr, t.a.p., politierapport 23 juli 1941, inv.nr. 34b.
1315 Coenders,  a. w.,  54.
06 GABr, t.a.p., politierapport 21 tot 28 juli 1941, inv.nr. 34b.
1317 Coenders,  a. w.,  53.
1318 GABr, t.a.p., politierapport 19 september 1941, inv.nr. 34b.
1319

GABr,  archief gemeentepolitie  Breda   1937  -  1974    afschrift  ingezonden  schrijven  in Het Dagbiad
van  Noord-Brabant en Zeeland  van 15 september f942, inv.nr.  465.
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Driessen  kon  in  een  'P.S.' niet nalaten  nog te melden,  dat de politie dienst verrichtte
onder directe controle van inspecteur Greve van "welken man wij hier uitsluitend tegen-
werking hebben". 1320

Uit de reactie van de commissaris van politie op een brief van de procureur-generaal
blijkt, dat gedurende de openluchtbijeenkomsten van de NSB het politiepersoneel opdracht
had "zich steeds met het gezicht naar het publiek te plaatsen" om iedere ordeverstoring of
demonstratie terstond te kunnen onderdrukken. Dit gold zelfs in bijzondere mate tijdens
het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus, zodat van het brengen van eerbewij-
zen geen sprake kon zijn. Aangezien het gevaar voor demonstratie of ordeverstoring nu
echter minder groot was geworden, omdat het publiek aan deze bijeenkomsten gewend
was en de publieke belangstelling eveneens gering was, was dit consigne als "zijnd niet
meer noodig ingetrokken en werden met ingang van 19 september 1942 de eerbewijzen
gebracht". 1321

Ten aanzien van de opmerking over inspecteur Greve merkte de commissaris op, dat
"mij uit eigen ervaring bekend is" dat de bewering aangaande de tegenwerking uit de
lucht is gegrepen. 1322

De nieuwe instructie aan het politiepersoneel had echter op de bijeenkomst van 19
september 1942 nog niet het gewenste effect, aangezien een agent ondanks het bevel van
inspecteur Greve tijdens het spelen van ons volkslied de houding niet aannam. Op de
vraag   van een NSB-er  had de bewuste agent   " het verregaande imbeciele antwoord"   gege-
ven, dat hij niet wist, dat "dit lied het Wilhelmus was". De commandant van de WA der
NSB te Breda verwachtte, dat toch zeker iedere ambtenaar in overheidsdienst het Wilhel-
mus kende. Vandaar dat hij de commissaris van politie verzocht de betreffende agent op
zijn  minst te onderhouden. Bovendien verwachtte  hij,  dat het politiepersoneel hiervan  in
kennis zou worden gesteld, daar hij zich anders genoodzaakt zou zien "de WA kordater te
laten optreden, waarbij de eventueele gevolgen ten Uwe lasten komen". 1323

Blijkens mededeling van de commissaris van politie aan de procureur-generaal was
de betreffende agent onderhouden en was er iets dergelijks nadien ook niet meer voorge-
vallen. 1324

De NSB bleef dit vuurtje echter oprakelen en deelde in het districtsblad De Opstand
ter attentie van de burgemeester van Breda mede, dat tijdens het zingen van het zesde
couplet van het Wilhelmus verwacht werd, dat de twee agenten op de hoek bij 'Modern'
niet   "wederom den zangers  den rug toekeeren, alsof  hun neus bloedt",  maar  dat  zij   de
juiste houding zouden aannemen. Blijkens een aantekening van inspecteur Greve op de
brief van de burgemeester van Breda moesten zij de houding niet aannemen, omdat zij op
een verkeerspost stonden. 1325

Kort daarna was het wederom Driessen, die van zich liet horen. Voor een van de
ramen van zijn fabriek aan de Delpratsingel had hij een plaat opgehangen, waarvan het
onderschrift "zeer beleedigend  was te achten  voor den burgemeester van Breda".  Toen  de
commissaris van politie telefonisch Driessen verzocht dit onderschrift te verwijderen,

1320      GABr,   t.alp·,
,
brief  van J. Driessen   d.d. 14 september   1942 aan procureur-generaal   bij   het

gerechtshot te s-Hertogenbosch, inv.nr.  465.
1321 GABr, t.a.p., brief commissaris van politie Breda  d.d. 6 october   1942 aan procureur-generaal   te

's-Hertogenbosch, inv.nr. 465.
1322 Idem.
1323 GABr, t.a.p., brief van bancommandant  van  WA  d.d. 21 september   1942 aan commissaris  van

politie, inv.nr. 465.
1324

GABr, t.a.p., brief commissaris van politie  d.d 6 october   1942 aan procureur-generaal   te   's-

Hertogenbosch, inv.nr.  465.
1325 GABr, t.a.p., brief van burgemeester van Breda   d.d. 14 october    1942 aan commissaris    van

politie, inv.nr. 465.
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deelde deze mede, dat hij "niet gestoord wenste te worden bij zijn politieke actie" en dat
hij   zich zou beklagen  bij het Rijkscommissariaat. Bovendien trachtte  hij De Bruijn  te
intimideren  door  er  aan  toe te voegen:   "Er  is  ook  eens een Mansfelt geweest".     Hij
doelde daarbij op de door de Duitsers ontslagen hoofdinspecteur J.P.C. Mansfelt, die toen
in het kamp te Haaren verbleef. De 'Sicherheitspolizei' had vervolgens het onderschrift
doen verwijderen, waarop Driessen een nieuw onderschrift plaatste, waarin hij de burge-
meester  en de commissaris van politie "belachelijk trachtte te maken".  Ook dat onder-
schrift werd op last van de 'Sicherheitspolizei' verwijderd.1326

- Problemen met Duitse militairen

Gedurende de eerste maanden van de bezetting waren er nauwelijks problemen op het
gebied van de openbare orde met leden van de Duitse weermacht. In de laatste maanden
van 1940 kreeg de burgemeester echter vrijwel dagelijks klachten van burgers, dat zij
"gemolesteerd waren" door Duitse militairen. Vandaar dat de burgemeester half november
'40  de 'Wehrmacht-Kommandant', wiens bureau was gevestigd  in de (Koninklijke)  Mili-
taire Academie, verzocht "strenger toezicht uit te laten oefenen". 1327

Aanvankelijk waren het in het algemeen vrij onschuldige voorvallen, zoals het niet
uitwijken op trottoirs door Duitse militairen, waardoor voetgangers zich gehinderd voel-
den, maar gaandeweg werden de klachten ernstiger. Enkele dagen na een onderhoud in de
eerste helft van december met de 'Feldkommandant' deelde de burgemeester deze in de
Baronielaan te Breda verblijvende functionaris mede, dat er "zich weer enkele gevallen
van onvriendelijke behandeling hadden voorgedaan", terwijl er zelfs  in "een geval sprake
was van diefstal en poging tot ontuchtige handelingen". 1328

Vanaf begin 1941 werd de situatie er niet beter op en lieten de Duitse militairen
"meer   van zich horen" en lieten  zij "hun aanwezigheid meer voelen", hetgeen  ook  voor
de politie merkbaar werd. 1329

Op 19 oktober 1940 was een meisje na 22.00 uur op straat aangetroffen in het
gezelschap van een Rijksduitser. Aangezien het meisje niet in het bezit was van een
vergunning om op dat tijdstip op straat te zijn, werd zij aangehouden en overgebracht
naar het politiebureau. Daar verscheen   om   01.15   uur de betreffende Rijksduitser    in
gezelschap van drie Duitse onderofficieren, die de onmiddellijke vrijlating van het meisje
eisten en haar vervolgens ook hebben medegenomen teneinde "escalatie te voorko-
men".1330

In de nacht van 12 op 13 maart 1941 werden drie politiemannen, die op "wacht
stonden bij de spoorbrug lastig gevallen door een Duitse militair, die dronken was".  Door
de   'Feldgendarmerie', die hiervan in kennis werd gesteld,   zou een onderzoek worden
ingesteld. 1331

Op 3 november 1942 hoorden twee politieagenten tijdens de surveillance in de
Lange Brugstraat een schreeuw vanuit de portiek van Raming. Zij gingen daarheen en

1326

GABr,   t.a.B·, maandrapport september/oktober 1942 bestemd voor 'Verbindungsoffizier  BdO'   te
's. Hertogenoosch, inv.nr. 19.

1327 GABr archief gemeente-secretarie 1926 - 1944, brief van burgemeester d.d. 16 november 1940
aan '#ehrmacht-Kommandant' te Breda, inv.nr. 230/I.

1328 GABr, t.a.p., brieven van burgemeester d.d. 10 en 12 december 1940 aan 'Feldkommandant' te
Breda, inv.nr. 230/I.

1329 Duijghuisen, a.w.,  320.
1330 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, brief van commissaris van politie d.d. 21

oktober  1940 aan 'Ortskommandant', inv.nr.  382e.
1331 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, politierapport 13 maart 1941, inv.nr. 34b.
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zagen een vrouw in gezelschap van een matroos staan. Bij hun nadering liep de vrouw
weg, waarop de matroos een van de agenten een klap gaf, waardoor deze achterover op
straat   viel. De matroos wilde   ook de andere agent slaan  maar dat gelukte niet aangezien
deze "wegdraaide". Nadat de agenten hun surveillance voortzetten, bleef de matroos  hen
achtervolgen en gaf de matroos een van de agenten een klap in het gezicht, waardoor deze
een bloedneus kreeg. 1332

Er was ook diverse malen sprake van door Duitse militairen gepleegde vernielingen,
waarbij ruiten werden ingegooid, boompjes werden omgetrokken of lantaarns in het water
werden gegooid.1333

Voorts werd bij herhaling melding gemaakt van het gebruik van vuurwapens door
Duitse militairen, waarbij het soms alleen maar ging om een "twintigtal keren schieten",
maar in andere gevallen ook om het "kapot schieten van een ruit van een woning" of na
het vernielen van een ruit binnengooien van een rookpatroon, waardoor een "brandje
ontstond,  dat  snel kon worden geblust". 1334

De overlast veroorzaakt door leden van de Duitse weermacht was overigens in
vergelijking met de andere storingen van de openbare orde van geringe betekenis.

$  3.     Vernielingen  op  divers  terrein

Tijdens de bezetting is er een groot aantal vernielingen gepleegd, die voor een deel
gericht waren tegen de bezettende macht en voor een nog groter deel tegen degenen, die
met het nationaal-socialisme sympathiseerden.

- Verkeersborden

Het waren vooral verkeersborden, die het moesten ontgelden. Ofschoon de daders dit
vaak zagen als een vorm van sabotage, is het effect daarvan betrekkelijk gering geweest
maar de irritatie daarover bij de Duitse autoriteiten des te groter.

Opmerkelijk    is    het dat vooral    in de laatste maanden    van    1940 bij herhaling    de
kwestie van de vernielde en/of beschadigde verkeersborden aan de orde is geweest. De
commissaris van politie droeg het personeel bij dienstmededeling in de tweede helft van
september op "nauwlettend toe te zien dat de door de Duitsche Weermacht geplaatste
(geel-zwarte) richtingsborden niet worden beschadigd".  Bij een geconstateerde beschadi-
ging moest een onderzoek ingesteld worden naar de oorzaak van de beschadiging of naar
de dader. 1335

De commissaris was met deze dienstmededeling de burgemeester voorgeweest, aan-
gezien deze kort daarna verzocht toezicht te doen houden op de ten behoeve van het Duits
militair verkeer geplaatste borden, pijlen, wegwijzers en aanduidingstekens. 1336

Nog geen week later verzocht de secretaris-generaal van het departement van
binnenlandse zaken de burgemeesters de gemeentepolitie op te dragen voor een "nauwge-
zette bewaking  van de verkeersobjecten  zorg te dragen".   Door de Duitse weermachts-

1332 GABr, t.a.p., brief van commissaris van politie  d.d. 4 november   1942 aan 'Ortskommandant',
inv.nr. 382c.

1333 GABr t.a.p, nolitierapport van 4 april 1941, weekrapport van 5 - 12 mei 1941 en weekrapport
van 11 - 20 mdi 1941, inv.nr. 34b.

1334 GABr, t.a.p., politierapporten van 11 mei 1941, 11 december 1941 en 4 april 1941, inv.nr. 34b.
1335 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, mededeling aan personeel van commissaris van

politie d.d. 19 septemeber 1940, inv.nr. 787.
1336 GABr, t.a.p., brief van burgemeester van Breda  d.d. 9 october  1940 aan commissaris van politie

aldaar, inv.nr. 787.
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bevelhebber werden de burgemeesters verantwoordelijk gesteld voor een behoorlijke
behandeling en een behoorlijk onderhoud van de borden met plaatsaanduidingen. 1337

In aansluiting op de circulaire van half oktober was het de directeur-generaal van
politie, die zich eind december '40 tot de gedeputeerde staten der onderscheidene
provincien richtte met het verzoek de burgemeesters te berichten, dat zij werden belast
met de behoorlijke behandeling en het onderhoud van de borden. Volgens de Weer-
machtsbevelhebber kwamen beschadigingen door ongevallen voor maar nog vaker door
sabotage. Het waren  dus niet alleen de 'daders', die beschadiging of verwijdering  van
verkeersaanduidingen als een vorm van sabotage beschouwden, ook de Weermachtsbevel-
hebber was een dergelijke mening toegedaan. 1338

Met de regelmaat van de klok keerde het probleem van de vernielde verkeersborden
terug. De burgemeester van Breda waarschuwde in augustus  1942 de bevolking  voor  de
ernstige gevolgen,   die  dit  voor  hen kon hebben. Vandaar deze "ernstige waarschuwing",
waaraan werd toegevoegd, dat "tegen de daders streng zou worden opgetreden".   In
verband met deze waarschuwing werd door de plv. commissaris van politie bij dagorder
opgedragen "streng toezicht  uit te oefenen", aangezien het gemeentebestuur de verant-
woordelijkheid droeg voor het in volstrekt ongeschonden staat onderhouden van de ver-
keersborden. 1339

Ruim een jaar later was er in een brief van de waarnemend gewestelijk politie-
president alleen nog maar sprake van sabotagehandelingen als het vernielen of beschadi-
gen van verkeersborden betreft. De gewestelijk politiepresident verwachtte van de politie-
gezagsdragers "doorvoering van scherp  toezicht  en -waar noodig- krachtdadig ingrijpen",
aangezien anders repressaillemaatregelen tegen de Nederlandse bevolking niet uit konden
blijven. 1340

Medio 1944 was het de 'Verbindungsoffizier des Befehlshabers der Ordnungspoli-
zei' in hoogst eigen persoon, die streng toezicht eiste van de gewestelijk politiepresident.
Als geconstateerd werd, dat er sprake was van "richtingverandering" of "verwijdering van
een verkeersbord", diende dit onmiddellijk te worden hersteld en diende hierover aan de
verbindingsofficier te worden gerapporteerd. De acties met betrekking tot het in een
verkeerde richting wijzen van het militaire verkeer of verwijderen van richtingsborden
kregen in deze fase van de strijd inderdaad meer en meer het karakter van sabotage.

1341

- Vernielingen en bevuilingen

Ofschoon ook in Breda op grote schaal ruiten van gebouwen in gebruik bij NSB en
NSNAP en van woningen van NSB-ers en NSNAP-ers zijn vernield, is het aantal gevallen
van bevuiling van die gebouwen en woningen in vergelijking met andere steden in Noord-
Brabant opvallend groot.

Het huis  van de leider der NSNAP te Breda  was een gewild 'bevuilings-object'.  Na-
dat zijn huis annex fabriek was besmeurd belde Driessen de burgemeester op en stelde
hem persoonlijk aansprakelijk, terwijl  hij een "grondige reiniging eiste". De burgemeester

1337 GABr, t.a.p. circulaire van secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken d.d.
16 oktober 1040 aan burgemeesters, inv.nr 787.

1338 GABr, t.a.p., circulaire van directeur-generaal van politie d.d. 30 december   1940 aan gedeputeer-
de staten, inv.nr. 787.

1339 GABr, t.a.p., dagorder  van  de plv. commissaris van politie d.d. 26 augustus 1942, inv.nr.  787.
1340 GABr, t.a.p:, brief  van wnd. gewestelijk politiepresident  d.d. 24 november  1943 aan politiege-

zagsdragers in het gewest, inv.nr. 787.
1341

GABr., t.a.p., brief van gewestelijk politiepresident  d.d.   15  juni   1944 aan politiegezagsdragers,
inv.nr. 787.
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gaf hierna de directeur van openbare werken opdracht "voor de zuivering van het huis
van Driessen te zorgen", waarna de directeur de opzichter Nooren belde, wiens woning
voor  dit doel  "aan het telefoonnet was aangesloten".  Bij  nacht en ontij moest Nooren,  die
ook in het bezit was van een vergunning om zich in verboden tijd op straat te begeven,
met een schilder en zonodig een andere werkman de boel schoon gaan maken. 1342

Bij openbare werken was men zelfs zover gegaan, dat op de dienst een afzonderlijk
vak was gemaakt  met het opschrift: "Jos Driessen", waarin alle benodigde materialen
werden opgeslagen voor het schoonmaken van diens woning. 1343

Ook het kringhuis   van  de   NSB werd regelmatig bevuild.   In de periode half septem-
ber/half oktober 1943 zelfs  twee  keer. 1344 Het kringhuis  van de NSNAP was zowel   in
september als oktober 1943 het doelwit van de bevuilingen. In september waren die niet
"bijzonder ernstig", maar in oktober moest er in opdracht van de 'Sicherheitspolizei' een
post bij het kringhuis worden geplaatst.

1345

$ 4.  Gewelddadig 1944

Evenals elders in Noord-Brabant was er in de laatste fase van de bezetting duidelijk
sprake van een toename van geweld. Zowel overvallen als liquidaties of pogingen daartoe
kwamen veelvuldig voor.

- Overvallen politieposthuis

Het politieposthuis aan de Doelen te Breda werd zelfs tweemaal overvallen. De eerste
overval vond plaats op 27 maart 1944. Bij die gelegenheid werd onder bedreiging van een
pistool van een aldaar dienstdoende opperwachtmeester diens dienstpistool meegenomen.
De opperwachtmeester was hierna door de 'Sicherheitspolizei' gearresteerd en vervolgens
overgebracht naar het kamp te Haaren. 1346

Op  2  september  1944  vond er omstreeks  19.15 uur wederom een overval op hetzelf-
de posthuis plaats. De aldaar toen dienstdoende opperwachtmeester  werd  door twee perso-
nen  "overweldigd". Niet alleen zijn dienstpistool  maar  ook  nog een ander pistool,  dat  hij
onder zijn bet-usting had, veertien patronen en de kleding en uitrustingsstukken van de
opperwachtmeester werden meegenomen.

1347

- Overvallen op medewerkers 'Sicherheitspolizei'

Op 3 april 1944 vond er in de Lijsterstraat een aanslag plaats op een hoofdwachtmeester
van het Bredase politiekorps, die werkzaam was bij de 'Sicherheitspolizei' aldaar. Hij
werd slechts licht gewond.1348 Volgens Greve was de "kogel in het boordje" van de
hoofdwachtmeester blijven zitten. 1349

1342 RANB, archief militair gezag, rapport nopens de gedragingen  van  B. van Slobbe, inv.nr.  385.
1343 Idem.

1344 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, maandrapport september/oktober 1943 bestemd
voor gewestelijk politiepresident, inv.nr. 19.

1345 GABr, t.a.p., maandrapport october/november 1943 bestemd voor gewestelijk politiepresident,
inv. nr. 19.

1346
,GABr, archief gemee,ntepolitie Breda 1937 - 1974, maandrapport maart/april 1944 bestemd voor
Ordnungspolizei te s-Hertogenbosch, inv. nr. 19.

1347 GABr, t.a.p., maandrapport augustus/september 1944, inv.nr. 19.
1348 GABr, t.a.p., maandrapport maart/april 1944, inv. nr. 19.
1349 GABr, meer aangehaald interview met oud-hoofdinspecteur Greve.
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Op  vrijdag  21  juli 1944 omstreeks   15.00  uur  werd  in de Boschstraat  op een beambte
van de 'Sicherheitspolizei' te Breda een aanslag gepleegd. Door een "tot nu onbekend
manspersoon" werd hij in de rug geschoten.

1350

Deze aanslag vond plaats tijdens het overbrengen van een naaste medewerker van de
provinciaal leider van de verzetsgroep 'LOLKP' van het Huis van Bewaring naar de
KMA, waar de 'Sicherheitspolizei' was gevestigd. Volgens afspraak werd de medewerker
van de 'Sicherheitspolizei' niet gedood maar getroffen "beneden in de rug, in de buurt
van de nieren". 1351

Er   is   voorts   nog een aanslag gepleegd   op een medewerker   van   de   'SD',   die   " in
opleiding  was". Deze aanslag gebeurde echter  niet in Breda  maar  in  Made,  waar  hij  op
zoek was naar onderduikers. Aangezien het gevaar voor represailles in Breda te groot
was, werd gekozen voor Made,  waar "nog niets was gebeurd". 1352

- Aanslag op Driessen

Op 6 juli 1944 werd in de Meerten Verhoffstraat te Breda de inmiddels tot afdeling-
commandant van de Landwacht Nederland benoemde Jos Driessen door een onbekend
persoon eveneens in de rug geschoten.

1353

Inspecteur Greve,  die met inspecteur  Migo  "bij  een boer aardappelen had gehaald",
passeerde de Meerten Verhoffstraat en zag dat aan het begin van die straat personeel van
de 'Sicherheitspolizei' stond. Greve nam vervolgens de aardappelen van Migo over, waar-
na deze ter plaatse kon gaan. Door Migo werd de 'Ordnungspolizei' in 's-Hertogenbosch
telefonisch van de aanslag in kennis gesteld, die onmiddellijk dreigde "Standrecht op de
Grote Markt" te zullen toepassen. Dat is evenwel niet doorgegaan. I354

Aangenomen mag worden dat deze aanslag de aanleiding was voor een kort daarna
uitgevoerde 'Silbertanne'-aktie in Breda.

- 'Silbertanne'-moord

Op vrijdag 14 juli 1944 werd omstreeks 22.00 uur in zijn apotheek F.H.E. Bicknese door
twee onbekende mannen doodgeschoten. 1355

Het ging hier zonder twijfel om een 'Silbertanne'-aktie, die werd uitgevoerd door
leden  van de  SS. In opdracht  van de 'Sicherheitsdienst' werden  door deze lieden -veelal  in
de avonduren- "anti-Duitse Nederlanders" vermoord als vergelding voor door het verzet
gepleegde aanslagen of liquidaties. De 'Silbertanne'-moorden werden in de periode april
tot  september 1944 gepleegd door leden  van het 'Sonderkommando-Feldmeijer',  die  af-
komstig waren van de vijf SS-Standaarden. 1356

In Breda zijn deze lieden naar meer slachtoffers op zoek geweest, doch hebben, die
niet thuis aangetroffen. Inspecteur Greve maakte in dit verband melding van de arrestatie
van dokter Blomjous door leden van de 'SD' uit 's-Hertogenbosch, hetgeen met dreiging

1350 GABr, archief ge,meentepolitie Breda 1937 - 1974, maandrapport juli/augustus 1944 bestemd voor
Ordnungspolizei te s-Rertogenbosch,  inv.  nr.   19.

1351 GABr, bijzondere collectie, interview  op 18 februari   1981   met   C.A.   van der Hooft, leider  van
een  verzetsgroep.

1352 Idem.

1353 GABr, t.a.p., maandrapport juni/juli 1944, inv.nr. 19.
1354 GABr, eerder aangehaald interview hoofdinspecteur Greve.
1355 Idem.

1356 De  Jong, Het Koninknyk der Nederlanden  in de Tweede Wereldoorlog,  deel  7 tweede helft,   1227.
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van vuurwapens in de wachtkamer gepaard ging. Op voorstel van Greve was hij met dok-
ter Blomjous en die leden van de 'SD' naar de 'Sicherheitspolizei' gegaan, waar
Greve te horen kreeg,  dat  "hij  op kon lazeren, aangezien  hij daar niets te maken  had".
Dat heeft hij toen ook maar gedaan en op het bureau gekomen heeft hij onmiddellijk de
'Ordnungspolizei' te 's-Hertogenbosch gebeld om hen hiermede in kennis te stellen.
"Goed", zeiden ze daar "het komt allemaal terecht", hetgeen ook het geval was, aange-
zien dokter Blomjous de volgende dag werd vrij gelaten. 1357

Na de bevrijding heeft een van die SS-ers aan inspecteur Greve bekend, dat hij tot
het 'Silbertanne-kommando' behoorde, maar dat zij "hadden moeten zweren" nooit te
laten merken, dat de namen van de slachtoffers van de 'SD' kwamen, aangezien zij
anders zelf zouden worden doodgeschoten.

1358

Volgens inspecteur Greve zijn de namen van degenen die voor een 'Silbertanne'-
actie in aanmerking kwamen, doorgegeven door Driessen. Ofschoon hiervoor geen bewij-
zen bestaan, is het niet uitgesloten, dat zulks het geval is geweest. Na door het verzet
gepleegde aanslagen werd namelijk aan prominente nationaal-socialisten gevraagd namen
op te geven van uitgesproken tegenstanders van het nationaal-socialisme, waarbij
overigens niet werd aangegeven, wat er met deze opgave zou gebeuren.

1359

- Driest optreden van 'Sicherheitspolizei'

Tijdens 'Dolle dinsdag' werd door 66n van de medewerkers van de 'Sicherheitspolizei'
wel erg rigoreus opgetreden. Op 6 september 1944 werden op beschuldiging van
verboden wapenbezit door hem twee inwoners uit Rucphen en twee inwoners uit Breda

gefusilleerd. Enkele dagen later werden op beschuldiging van het "voorthelpen van
piloten" twee politiefunctionarissen uit Baarle Nassau en een Belgische verzetsvrouw in
opdracht  van hem gefusilleerd.1360

Volgens Greve stopte er betrekkelijk kort voor de bevrijding een Duitse vrachtwa-
gen voor het politiebureau, waaruit een "paar kerels met een geweer aan de schouder"
sprongen, die naar hem vroegen. Zij gaven Greve toen opdracht om de lijken van een
drietal personen, die volgens hun zeggen  op de Galderse weg lagen,   "weg te halen".
Blijkens de persoonsbewijzen, die zij op tafel gooiden, waren het "twee marechaussees en
een  vrouw".1361

Door een ander  lid  van de 'Sicherheitspolizei',   die   in  juni   1944  al een plunderaar
van "Duitse goederen" had neergeschoten, werd eind september '44 een man, die
weigerde te "werken na een bominslag", eveneens neergeschoten. 1362

Alleen in de maand september werden door medewerkers van de 'Sicherheitspolizei'
in Breda zeven personen gedood. Een wel bijzonder zware tol in het zicht van de
bevrijding.

$  5.     Korpsleiding

Het is bepaald geen sinecure geweest om tijdens de bezetting leiding te moeten geven aan

1357 Eerder aangehaaid interview met oud-hoofdinspecteur Greve.
1358

Idenn.

1359 Eerder aangehaald interview met oud-hoofdinspecteur Greve.
1360 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, lijst van in Breda gefusilleerde personen,

inv.nr. 852b.
1361 GABr, eerder aangehaald interview met oud-hoofdinspecteur Greve.
1362 GABr, archief gemeentepolitie 1937 - 1974, lijst van gefusilleerde personen, inv.nr. 852b.
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een politiekorps. De vooroorlogse korpschef was de uitgesproken leider van het korps,
die opdrachten gaf aan zijn ondergeschikten en waarbij 'inspraak' een volslagen onbekend
begrip  was.

Terecht   werd De Bruijn door Greve gekwalificeerd   als   "een   vent met inzicht",
alhoewel hij volgens de agenten uit die dagen nauwelijks contact had met zijn korpsleden
en alles overliet aan zijn inspecteurs. Zijn verhouding met burgemeester Van Slobbe zou
eveneens te wensen hebben overgelaten, hetgeen een verklaring zou kunnen zijn voor het
feit, dat op belangrijke momenten niet de commissaris maar een van zijn (hoofd)inspec-
teurs het overleg met de burgemeester voerde. 1363

- Bijzondere afspraak

Toch was De Bruijn zich terdege bewust van de ernst van de situatie, hetgeen duidelijk
blijkt uit een door hem gemaakte afspraak tijdens een stafbespreking kort na het begin van
de bezetting. Hierbij was inspecteur Van der Schatte Olivier, die niet vertrouwd werd,
niet aanwezig. Bij die gelegenheid zei De Bruijn: "Hoe de oorlog afloopt weten we niet
en ook niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar een ding moeten we afspreken. Als de
bevrijding daar is en iedereen is nog in leven, dan komt iedereen terug op zijn eigen
plaats" . 1364

Het contact met het personeel werd door De Bruijn hoofdzakelijk overgelaten aan
inspecteur L.A. Brouwers, die in april 1942 was benoemd tot waarnemend commissaris
van politie, nadat de hoofdinspecteur J.P.C. van Mansfelt was ontslagen. 1365

Ofschoon inspecteur Greve nimmer daartoe officieel was aangewezen, werd door
hem het kontakt onderhouden met de Duitse instanties. Volgens Greve was hij "eigenlijk
ongemerkt intermediair tussen de politie en de stad en de Duitsers geworden".1366

Dit optreden als 'intermediair' tussen politie en Duitsers is geen benijdensewaardige
taak geweest, waar bovendien weinig eer aan te behalen viel. Door buitenstaanders is
Greve vaak negatief beoordeeld, omdat hij in het bijzijn van de Duitsers tegen een ver-
dachte hevig tekeer kon gaan, waardoor hij tegen de Duitsers kon zeggen: "Laat het maar
aan mij over". Later zorgde  hij  er dan  voor dat betrokkene op vrije voeten kwam.  Op  die
manier is hij vele mensen ter wille geweest. 1367

Bij zijn afscheid in 1963 als hoofdinspecteur van politie werd Greve door burge-
meester Geuljans gekarakteriseerd als een politieman, die uit de bezettingstijd te voor-
schijn kwam als "een gave Nederlander niet bezeten door vaderland-romantiek maar ge-
woon  als  een  mens,  die  deed  wat  hij  als zijn plicht opvatte".  In dat verband bracht  de
burgemeester Greve dank voor de vele goede diensten, die hij de Bredase bevolking had
bewezen en dat was terecht gezien de vele gevallen, waarin hij er in slaagde om 'verdach-
ten' vrij te krijgen. 1368

- Personeelsbeleid

Commissaris De Bruijn maakte er in zijn maandverslagen regelmatig melding van, dat de

1363      Interview te Breda met enkele oud-politiefunctionarissen op 19 november 1997.
1364 Eerder aangehaald interview met oud-hoofdinspecteur Greve.
1365 RANB, archief commissaris der koningin 1920 -1969, besluit van secretaris-generaal van het

departement van justitie d.d. 20 april 1942. Inv.nr. 487.
1366 Eerder aangehaald interview met oud-hoofdinspecteur Greve.
1367 GABr. interview met inspecteur H. van Goethem de latere commissaris van politie te Breda door

'Werkgroep interviews' t.b.v. Geschiedenis van freda.
1368     Dagblad De Stem. 7 oktober 1963.
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sterkte van het korps ontoereikend was om de steeds toenemende taken naar behoren te
kunnen vervullen. Desondanks is er van een uitbreiding, die volgens De Bruijn in zijn
maandrapporten als dringend nodig werd beoordeeld, nimmer sprake geweest. De sterkle
op het einde van de bezetting was nagenoeg gelijk aan die van de sterkte in mei 1940 en
dit, terwijl het grondgebied van Breda ten gevolge van de annexatie aanzienlijk was uitge-
breid. Volgens De Bruijn was het korps tussen januari 1942 en oktober 1944 niet vergroot
-hoezeer dit ook nodig was- teneinde te voorkomen, dat er "vreemde of onbetrouwbare
elementen" in het korps zouden komen. 1369

Per 1 juni 1942 werd de inspecteur N. van der Schatte Olivier, die sinds juli 1940
lid  van  de  NSB  was  en  zich in augustus  1941 had opgegeven  als  lid  van  de 'SS', gedeta-
cheerd bij het bureau van de gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandse
politie. 1370

Van der Schatte Olivier werd benoemd tot commissaris van rijkspolitie le klasse en
zou in verband met zijn aanmelding voor de Nederlandse 'SS' een opleiding gevolgd heb-
ben in Berlijn. Per 1 december 1942 werd, zo deelde de gevolmachtigde mede, Van der
Schatte Olivier weer ter beschikking gesteld van het Bredase korps. Daar heeft hij zijn
dienst echter niet hervat, omdat hij 'ziek' was. Begin juni 1943 werd aan de directeur-
generaal van politie medegedeeld, dat er tussen Van der Schatte Olivier en de gemeente
Breda "geen enkele ander verband bestond  dan het betalen  van zijn salaris".1371

Door genoemde directeur-generaal werd hierna op 24 september '43 medegedeeld,
dat aan Van der Schatte Olivier per 15 juli 1942 eervol ontslag verleend kon worden als
inspecteur le klasse en dat een verrekening van het aan hem door de gemeente Breda
betaalde salaris zou plaatsvinden. 1372

Hoe het ook zij na zijn vertrek in juni 1942 is Van der Schatte Olivier niet meer in
Breda teruggekeerd. Volgens inspecteur Greve is er later in Staphorst een aanslag op hem

gepleegd, waar hij op straat werd doodgeschoten. 1373

Ondanks het personeelstekort had de commissaris van politie er geen bezwaar tegen,
dat een hoofdagent  en vier agenten  zich  in 1942 hadden gemeld  voor het volgen  van  een
opleiding aan de de Politie Officiersschool (POS) te Apeldoorn.

1374

Een van de hen, de enige die geen lid van de NSB was, werd binnen een maand van
zijn detachering bij de POS ontheven, terwijl een andere die wel lid van de NSB was, op
eigen verzoek van zijn detachering werd ontheven. 1375

In december '42 meldden zich de drie overgebleven gedetacheerden terug in het
korps, waarna zij voor onbepaalde tijd met verlof gingen tot "hun nieuwe rang en stand-

plaats bekend  is". 1376

Half december 1942 kwam het bericht, dat de agent 2e klasse H.K. Burger per 1
januari 1943 was benoemd tot inspecteur van politie te Tilburg, waar hij zich zou
manifesteren als een volgzame medewerker van de gevreesde korpschef aldaar. De andere
agent werd benoemd tot adjudant-onderofficier der marechaussee, terwijl de enige hoofd-
agent uit het gezelschap in het Bredase korps per gelijke datum benoemd werd tot de

1369 GABr, overzicht personeelssterkte vermoedelijk opgemaakt  in  1947.  Inv.  nr.  423.
1370 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, maandrapport mei/juni 1942.
1371 RANB, archief militair gezag, rapport nopens gedragingen  van  B.W.Th. van Slobbe, inv.nr.  385.
1372 Idem.

1373 Eerder aangehaald interview met oud-hoofdinspecteur Greve.
1374 GABr, archief gemeentepolitie 1937 - 1974, maandrapport juli/augustus 1942, inv.nr.  19.
1375 GABr, t.a.p., maandrapport augustus/september 1942, inv.nr.  19.
1376 GABr, t.a.p., maandrapport november/december 1942, inv.nr.   19.
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"hoogste onderofficiersrang (toekomstig onderluitenant)". 1377
De Bredase onderluitenant werd begin   juni 1944 gedetacheerd   bij het directoraat-

generaal van politie te Nijmegen, hetgeen de korpsleiding bepaald niet als een verlies
voor het korps beschouwde. 1378

- Veel NSB-leden

Het is opmerkelijk dat in Breda in de tweede helft van 1940 niet minder dan dEn officier
en tien (hoofd)agenten toetraden tot de NSB. Aangezien het merendeel van hen tussen de
veertig en vijfig jaar oud was, heeft een aantal van hen ongetwijfeld gedacht op die wijze
carri6re te kunnen maken. Onder hen bevonden zich, volgens inspecteur Greve, verschil-
lende "meelopers". 1379

Maar er waren er echter ook enigen, die zowel voor de collega's als voor de bevol-
king een ernstige bedreiging vormden. Zij waren het, die ofwel bij de 'Sicherheitspolizei'
waren gedetacheerd (twee man) ofwel voor dit onderdeel de nodige aanhoudingen
verrichtten. Dit is wellicht ook de verklaring voor het feit, dat politiefunctionarissen, die
geen lid van de NSB waren, niet betrokken zijn geweest bij de opsporing en aanhouding
van ondergedoken joden en andere onderduikers. 1380

- Lijdelijk verzet

In tegenstelling tot andere Brabantse gemeenten is er in Breda weinig terug te vinden over
betrokkenheid van politiefunctionarissen bij het verzet. Volgens Van den Dam en Toebak
was het "politieverzet maar klein, het politieverraad eveneens". 1381

Inspecteur Greve meende dat door inspecteur Migo het contact met het verzet was
onderhouden. 1382 Ofschoon de meeste Bredase politiefunctionarissen huiverig waren    om
het illegale blad Vrij Nederland te verspreiden, is dit door enkelen toch wel gedaan. Zij
gingen exemplaren van dit blad ophalen aan huis bij de chef van de administratie. 1383

Ook het waarschuwen van personen, die voor 'Arbeidsinzet' zouden worden opge-
haald, is op grote schaal gebeurd. Daarvoor werden de nodige gegevens verkregen van
het personeel dat was belast met de bewaking van het gewestelijk arbeidsbureau. Tijdens
de nachtelijke uren werd de groep vaste bewakers versterkt met een of twee Bredase
politiemannen. De meeste vaste bewakers -afkomstig van het Politiebataljon Amsterdam-
deden hier actief aan mee en waren alleszins betrouwbaar. 1384

Door Buurmans wordt melding gemaakt van "Administratieve sabotage",    die   ge-
pleegd zou zijn door commissaris De Bruijn. Deze zou hebben bestaan uit "het steeds
onbetrouwbaarder worden   van de maandrapporten", die commissaris De Bruijn   aan   de
autoriteiten moest inzenden. Daarin werd -volgens Buurmans- door de commissaris "de

1377 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, brief gevolmachtigde voor de reorganisatie van
de Nederlandse politie d.d. 19 december 1942 aan de burgemeester van Breda, inv.nr. 464.

1378 GABr, archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974, maandrapport mei/juni 1944, inv.nr. 19.

1379 Eerder aangehaald interview met oud-hoofdinspcteur Greve.
1380 Interview te Breda op 19 november 1997 met J. de Ridder, B.J.M. Gademan en A.C. Schoenma-

kers, oud-adjudanten van politie.
1381

Van den Darn en Toebak,  Politie in Breda,  1500 -  1990, 62.
1382 Eerder aangehaald interview met oud-hoofdinspecteur Greve.
1383 Interview te Breda op 19 november 1997 met oud-adjudant van politie J. de Ridder.
1384 Interview te Breda op 19 november 1997 met een drietal oud-adjudanten van politie.

253



hand  gelicht met de werkelijkheid".1385

Een feit is, dat de Bredase maandrapporten uiterst beknopt waren. Zo werd
maanden achtereen melding gemaakt van het feit, dat de houding van de politie tegenover
de bevolking, politieke groeperingen en de bezettende macht correct was en deze geen

1386aanleiding had gegeven tot moeilijkheden.
Hoe dan ook totdat commissaris De Bruijn begin augustus 1944 werd ontslagen,

heeft hij onder uiterst moeilijke omstandigheden op zijn manier leiding gegeven aan het
Bredase politiekorps. Een korps dat opvallend veel NSB-ers telde, maar door De Bruijn
werd behoed voor de instroom van nog meer 'foute' elementen. Na het ontslag van De
Bruijn heeft de waarnemend commissaris van politie L.A. Brouwers, die veel dichter bij
het personeel stond, de leiding van het korps overgenomen, totdat na de bevrijding De
Bruijn -overeenkomstig de in het begin van de bezetting gemaakte afspraak- weer op zijn
post terugkeerde.

Voor de meeste politiefunctionarissen was het werk in de oorlogstijd: "naar de
omstandigheden handelen, geven en nemen, niet te zeer op je strepen staan, kortom
'schipperen"'. 1387

Inspecteur Greve is daar een voorbeeld van. Hij is er ingeslaagd een 'bepaalde'
relatie op te bouwen met de Duitse autoriteiten, waardoor hij 'het nodige wist te berei-
ken'.   Dat een dergelijk optreden  -met  name in illegale kringen-  niet  erg op prijs  werd
gesteld, is verklaarbaar en begrijpelijk.

Commissaris De Bruijn is er redelijk in geslaagd vanuit een vooraf opgestelde strategie
(infiltratie door 'foute' elementen voorkomen en de eigen 'foute' elementen zo veel
mogelijk wegpromoveren) het Bredase politiekorps door de moeilijke bezettingstijd te
loodsen. Hierbij heeft vooral inspecteur Greve een opmerkelijke rol vervuld, die door
velen tijdens de bezetting niet erg gewaardeerd werd, maar die wel effectief was en
waarvoor hij eerst veel later de verdiende waardering heeft gekregen.

1385 Buurmans.  De  laatste   100 jaar  van  de  gemeentepolitie   Breda,   143.
1386 GABL archief gemeentepolitie Breda 1937 - 1974 diverse maandrapporten bestemd voor

gewestelijk politiepresident en 'Ordnungspolizei' te 's-Ifertogenbosch, inv.nr. 19.
1387 Van  den  Dam en Toebak,  a. w.,  62.
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Hoofdstuk XVI TILBURG

Tilburg telde ca. 100.000 inwoners en had een politiekorps van 160 tot 175 man onder
leiding van de in 1923 benoemde commissaris van politie P.A.M. Preusting, die in 1942
met verlof werd gestuurd en vervolgens eervol ontslag werd verleend. Hij werd opge-
volgd door een waarnemend commissaris van politie van NSB-huize, die na de reorgani-
satie als majoor-korpscommandant met de leiding van het korps werd belast. Ook de in
1940 benoemde burgemeester werd -zij het pas in 1944- vervangen door een NSB-
burgemeester.

Tilburg is politie-technisch gezien een bijzondere gemeente, aangezien hier zowel
een bataljon van de 'Ordnungspolizei' als de Politie Compagnie Eindhoven gelegerd was.

$   1.     Openbare   orde-problemen

Evenals in andere Brabantse steden deden er zich in Tilburg aanvankelijk geen ernstige
verstoringen van de openbare orde voor. Alhoewel 'Anjerdag' niet helemaal ongemerkt
voorbijging, was er toch geen sprake van een grootschalig gebeuren. In het rapportenboek
van de Tilburgse politie werd er in ieder geval niets over vermeld.1388

Het werd pas onrustig in de Tilburgse binnenstad na de oprichting van de Neder-
landse Unie en de erkenning van de Weer Afdeling van de NSB eind juli '40. De aanhang
van de Nederlandse Unie groeide onstuimig, terwijl de afkeer van de NSB daarmede in
negatieve zin gelijke tred hield. Dit kwam ook tot uiting in de verkoop van de 'partij-
bladen'.  Van het Unie-weekblad werden honderden exemplaren op straat verkocht, terwijl
er nauwelijks exemplaren van Votk en Vaderland werden verkocht, mede omdat het
publiek nieuwsgierig stond te kijken wie zo'n exemplaar kocht.1389

De concurrentiestrijd tussen de NSB en de Nederlandse Unie was de directe aanlei-
ding van de eerste grote gewelddadige actie van de WA op zaterdag 17 augustus 1940,
maar tegelijkertijd richtte deze actie zich ook tegen de politie, "die als ordebewaker de
buffer vormde tussen Unie en NSB".1390

- Eerste optreden van WA

Hadden zich bij het eerste verschijnen van de geuniformeerde WA in Tilburg op 10
augustus '40 geen onregelmatigheden voorgedaan, voor de commissaris van politie
leverde dit al wel een probleem op. Hij vroeg zich namelijk af hoe de politie zich diende
op te stellen. Was hier sprake van een door de rijkscommissaris voor het bezette Neder-
landse gebied goedgekeurde "van op korpsleest geschoeide en op het bevelsbeginsel ge-
bouwde organisatie, welker leden in gesloten formaties of in uniform in het openbaar
optreden?

1,1391

Een volkomen logische vraag, die de Tilburgse commissaris aan de procureur-
generaal, fgd. directeur van politie te 's-Hertogenbosch voorlegde. Maar die was een
geheel andere mening toegedaan. De kwestie van een eventuele goedkeuring deed niet ter

l388 De Beer, Zo maar een smd, 40.
1389 De Beer, a. w., 43.

1390 De Beer, a. w., 42.

1391 Verordening van RKN betreffende het vormen van korpsen d.d. 31 juli 1940 (72/1940) opgeno-
men in Verordeningen voor het bezette Nederiandsche gebied, deel A.
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zake. Er was sprake van een optocht en daarvoor was een door hem af te geven vergun-
ning vereist en aangezien deze niet was afgegeven, had de politie moeten ingrijpen en de
mars moeten verhinderen. Formeel had de procureur-generaal weliswaar gelijk, maar het
getuigde wel van weinig realiteitszin en dat zou al snel blijken. 1392

- Eerste gewelddadig treffen tussen politie en WA

Reeds de eerstvolgende zaterdag, 17 augustus 1940, was er 's avonds sprake van een
gespannen situatie op de Heuvel, waar zowel de Nederlandse Unie als de NSB en Natio-
naal Front hun partij-organen verkochten. Zoals gebruikelijk dromde het publiek samen
rondom de colporteurs met Volk en Vaderland. Om ongeregeldheden te voorkomen
"maanden de aanwezige politieagenten het publiek om  door te lopen". 1393

Door de WA werd het politie-optreden niet erg op prijs gesteld. Zij wensten juist
door hun provocerend optreden een confrontatie met zowel de 'Unie-klanten' als de
politie. Welnu die zou er ook komen, nadat een groep van zo'n vijftig WA-ers zich
hadden opgesteld op de Heuvel en daar het strijdlied van de WA aanhief met een aange-
paste tekst:  "Wij  zijn de zwarte soldaten en gaan voor niets  van de straat". 1394

Zij werden toegesproken door de leider van de heerban Noord-Brabant, die nog
eens benadrukte dat "de WA de straat beheerste" en dat iedere agent die hen zou
dwarsbomen "binnen twee maanden politieman af zou  zijn".  Twee  op de Heuvel surveille-
rende agenten, die tussen de leden van de WA en het toegestroomde publiek waren gaan
staan, voelden zich bedreigd en trokken zich terug om vanaf een afstand het verloop in de
gaten te houden. Het publiek werd onrustig en reageerde met boe-geroep en de leuze
'Leve   Brabant'. Een eerste confrontatie volgde. Een NSB-er rukte een omstander  een
Uniekrant uit zijn handen en verscheurde die. Het publiek op zijn beurt reageerde met
gejoel, waarop verschillende WA-mannen met "hun koppels op de omstanders begonnen
te  slaan".   Toen kort hierop politieversterking arriveerde, keerde  de  rust weer enigszins
terug en maakte de WA aanstalte om af te mareheren. De rijweg werd door de politie vrij
gemaakt, waarna de groep  zich in beweging zette. 1395

Toen er kort hierna weer vanuit het publiek werd gejoeld, stormden een aantal WA-
ers op het publiek en de politie af. Uit alles bleek dat men uit was op een confrontatie
met de politie en dat het geweld ook gericht was tegen de politie. Een aldaar aanwezige

inspecteur van politie, die een WA-man had vastgepakt, omdat hij "met zijn koppel naar
een  agent had geslagen", werd onmiddellijk omringd door WA-mannen  die hun kameraad
wilden ontzetten. Agenten, die hun chef wilden ontzetten, werden op hun beurt weer
omringd en geslagen door andere WA-ers, waarna zij hun sabel trokken en daarbij begon-
nen te slaan om hun belagers op afstand te houden. Intussen was een agent bewusteloos
geslagen, hetgeen voor de heerbanleider het sein was om in te grijpen. Hij ontzette de
inspecteur waarna deze "zijn arrestant naar het politieposthuis op de Heuvel kon bren-
gen". De WA-mannen,  die het gevecht inmiddels hadden gestaakt, lieten de aanwezige
agenten duidelijk merken  dat  er  "nog een afrekening zou volgen". Intussen  was  er  ook
nog een aantal leden van de 'Wehrmacht' en de 'Ordnungspolizei' gearriveerd, maar die
behoefden niet meer op te treden aangezien de colonne zich inmiddels weer had opgesteld
en afmarcheerde naar de Willem II-straat. Aldaar aangekomen werd deze straat door hen

1392 GAT  secretariearchief 1938 - 1985, brief procureur-generaal d.d. 17 augustus 1940, inv.nr. doos
999/6A dossier 2.

1393
De  Beer,  a. w.,  43.

1394 De Beer, a. w., 43.

1395 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, dagrapport 17 augustus 1940, inv.nr.  752  -  754.
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afgesloten onder de mededeling dat zij  hier de "baas waren". 1396

- Voorlopig bleef het rustig

Na deze door de WA bewust uitgelokte confrontatie met de politie bleef het enige
maanden rustig. Terwijl in andere grote steden -zoals in Eindhoven- de onrust dan pas
goed begon, schikte de WA in Tilburg zich 'onder protest' in de door de procureur-
generaal te 's-Hertogenbosch geweigerde toestemming voor het houden van optochten.
Maar intussen was er wel het een en ander gebeurd. Na het incident in Den Haag op 7
september 1940 waarbij de WA-man Peter Ton was gedood, was namelijk procureur-
generaal Speyart van Woerden te 's-Hertogenbosch vervangen. Voor de heerbanleider een
aanleiding te meer om zich van het ontbreken van een vergunning niets meer aan te
trekken en op zondag 13 october 1940 andermaal met een colonne WA-mannen door Til-
burg te trekken. 1397

Al op het eind van de maand kreeg hij ook formeel zijn zin, aangezien door Rauter
werd  bepaald  dat  de  WA  en de Nederlandse 'SS' zonder tevoren om verlof te vragen  op-
tochten mochten houden met maximaal honderd leden. Voor grotere optochten hadden zij
evenmin toestemming nodig aangezien het voldoende was om deze drie dagen tevoren aan
te melden. 1398

Nagenoeg tegelijkertijd   had de procureur-generaal, fgd. directeur van politie
nogmaals laten weten dat er zonder zijn vergunning geen optochten mochten worden
gehouden. Alsof dit nog niet duidelijk genoeg was, werd er nog aan toegevoegd dat dit
gold voor alle politieke partijen. 1399

Het is duidelijk dat de WA na de invoering van de nieuwe 'mars-regeling' zich van
het verbod van de procureur-generaal niets aantrok en nog nauwelijks tot concessies
bereid was. Zij waren de 'baas op straat' of meenden althans dit te zijn. Vandaar dat er
de politie alles aan gelegen was om confrontaties zo veel mogelijk te voorkomen. De
grootste kans op ordeverstoringen deed zich voor op zaterdagmiddagen tijdens de
colportage met de partij-organen van de NSB, de Unie en het Nationaal Front.

- Moeizaam overleg

Teneinde ontmoetingen van de rivaliserende groeperingen zo veel mogelijk te voorkomen,
nodigde de commissaris van politie de drie partijen op 7 november '40 uit voor een
gesprek. In verschillende gemeenten waren de burgemeesters er in de maand oktober al
toe overgegaan om de colportageplaatsen te verdelen en zodoende de colporteurs van de
drie partijen uit elkaars buurt te houden. 1400

De politie wilde in Tilburg overgaan tot een verdeling van de colportageplaatsen in
de binnenstad en bij de spoorwegovergangen. De NSB ging er echter van uit dat zij het
voor het zeggen had en claimde zonder meer een aantal colportageplaatsen en wenste
daarover ook niet te onderhandelen. De vertegenwoordigers van de andere twee partijen
op hun beurt waren niet van plan dit te accepteren en lieten een luid protest horen. 1401

1396 De Beer,  a.w., 44.
1397

De Beer, a. w., 46.

1398 De    ]ona,    Het    Koninkrijk   der    Nederlanden    in   de   Tweede    Wereldoorlog,   deel   4   Meede   helft,

779/780 
Im GAT, secretariearchief 1938 - 1985, dienstmededeling van commissaris van politie Tilburg d.d.

30 oktober 1940, inv.nr. Doos 999 BA dossier 2.
1400 De  ]ong,   Het   Koninkrijk  der  Nederlanden  in  de  Tweede  Weretdoorlog,  deel  4  tweede helft,  780.
1401

De Beer, a. w., 47.
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Aangezien er nog geen overeenstemming was bereikt over de inname van de vaste
plaatsen liepen op zaterdag 16 november '40 de colporteurs nog steeds vrijelijk tussen het
publiek. Toen een van de Unie-colporteurs al zijn kranten verkocht had, toonde hij een
papier waarop stond geschreven "Unie uitverkocht", hetgeen  op  de  NSB de bekende  uit-
werking van een 'rode lap op een stier' had. De jongeman werd door NSB-ers vastgegre-
pen, omsingeld en mishandeld, hetgeen een grote volksoploop tot gevolg had. Ofschoon
het publiek "zeer opgewonden" was, gedroeg het zich volgens de politie "zeer netjes" en
was   het niet "tussenbeide gekomen".1402   Opmerkelijk   is   dat de 'Ordnungspolizei'    wel
ingreep en de bedreigde jongeman ontzette. 1403

Het verzoek van de politie om met de colportage te stoppen aangezien het inmiddels
een half uur na zonsondergang was, leverde geen moeilijkheden op. Hoe onoverzichtelijk
de situatie voor de politie was, moge blijken uit het feit dat zich op de samenkomst van
de Heuvelstraat met de Heuvel om kwart over zes niet minder dan twintig colporteurs van
de drie partijen tussen het publiek bevonden. 1404

- Colportageplaatsen

Voor de politie een reden te meer om opnieuw te proberen tot een regeling van de colpor-
tageplaatsen te geraken. Na enig heen en weer gepraat gelukte het inderdaad tot een
verdeling te komen, waarin alle partijen zich konden vinden en die op 23 november in
zou gaan. Er werden in totaal dertig colportageplaatsen aangewezen, die zo gelijkmatig
mogelijk verdeeld waren in groepjes van drie over het centrum. Bij ieder groepje van drie
colportageplaatsen zou een agent van politie de orde handhaven. Op die plaatsen mocht
gecolporteerd worden op zaterdagmiddagen vanaf drie uur tot een half uur na zonsonder-
gang.

1405

Op 23 november '40 bleek de nieuwe colportageregeling het gewenste effect te
sorteren. De colporteurs namen hun vaste standplaatsen in, terwijl de politie voor het
vereiste toezicht zorgde. Toch zorgde   ook   op   het   eind   van die middag   nog een groep
WA-ers in de Heuvelstraat voor de nodige opschudding door het verwijderen van Unie-
vlaggetjes van passerende fietsers. Dankzij het ingrijpen van de politie kon een dreigend
handgemeen tussen WA-ers en publiek ternauwernood voorkomen worden. Lang duurde
de rust niet, aangezien de WA-ers in plaats van af te marcheren naar het kringhuis hun
mars hervatten en opnieuw in de richting van de Heuvel marcheerden. Hier werden zij
door een joelende en schreeuwende menigte opgewacht maar tot ernstige incidenten kwam

1406het niet, aangezien de colonne doormaarcheerde naar het kringhuis.
De procureur-generaal, fgd. directeur van politie probeerde op alle mogelijke

manieren zijn gezag te doen gelden. Zo vaardigde hij met ingang van 24 november '40
voor de gemeente Tilburg een colportageverbod uit voor de zondagen en erkende christe-
lijke feestdagen. De commissaris van politie droeg het politiepersoneel op "scherp1407

1402 GAT archief gemeentepolitie   1844   - 1967, rapport   d.d. 21 november   1940  nr. 1717, inv.nrs.
306/107.

1403    Nieuwsblad van het Zuiden, 18 november 1940.
1404

De Beer, a. w., 47.
1405 GAT, secretariearchief 1938 - 1985, colportageregeling voor de werkdagen d.d. 23 november

1940, inv.nr. doos 999/BA dossier 2.
1406 GAT, archief eemeentepolitie 1844 - 1967, brief aan procureur-generaal d.d. 25 november 1940,

inv.nrs. 306/307.
1407 GAT, secretariearchief 1938 - 1985, bekendmaking van commissaris van politie d.d. 23 november

1940, inv.nr. Doos 999 BA dossier 2.
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op een stipte toepassing  toe  te  zien". 1408

- WA uit Eindhoven

Ook na deze eerste krachtproef bleek de colportage-regeling in de volgende maanden een
belangrijk middel om de spanningen in de binnenstad te verminderen. Dat nam niet weg
dat er door het machtsvertoon van de WA bij tal van 'evenementen' regelmatig sprake
was van dreigende of echte stoornis van de openbare orde. Zo'n gebeuren was de opening
van het heerbanhuis van de WA op 30 november '40 en het daaraan aansluitende defild
van Brabantse WA-afdelingen op zondag 1 december 1940. Door de politie werden geen
risico's genomen. De commissaris van politie had niet alleen het gehele politiekorps in
dienst geroepen, maar zich bovendien verzekerd van bijstand van de marechaussee. De
genomen maatregelen bleken effectief mede vanwege het feit dat de publieke belangstel-
ling gering was. Toch dreigden er na het defild nog problemen te ontstaan met een groep
WA-ers uit Eindhoven, die zich opstelde op de Heuvel en daar niet alleen de bekende
strijdliederen zong maar ook het "wij zijn niet bang" ten gehore bracht. Door gehoor te
geven aan het verzoek van de politie om af te marcheren naar het station kon een treffen
met het publiek voorkomen worden. 1409

Ofschoon de colportageregeling in het algemeen goed voldeed, was er wel regelma-
tig sprake van ongeregeldheden na afloop van de colportage. Zo werden op 7 december
'40 kort voor middernacht de ruiten ingegooid bij Het Nieuwsblad van het Zuiden en een
tweetal sigarenwinkels. In een van de winkels was een pamflet van de Nederlandse Unie
opgehangen dat echter evenwel vanaf de straat niet zichtbaar  was. 1410

Bovendien deden er zich regelmatig 'bijna vechtpartijen' voor tijdens de colportage
op zaterdagmiddagen. Zo was er 25 januari '41 sprake van een tweetal incidenten, een
uitgelokt door een Unie-colporteur en een "waartoe  de NSB aanleiding  was", die voorko-
men konden worden door het ingrijpen van de politie. 1411

Kort daarna deed de WA uit Eindhoven wederom van zich horen. Op zaterdag 8
februari '41 kwamen de heerbanleider en twee WA-officieren uit Eindhoven op het
politiebureau aangifte doen van mishandeling van een NSB-er, waarbij de onmiddelijke
arrestatie van de bekende verdachten werd geeist. Indien hieraan geen gevolg werd
gegeven, zouden zij dit zelf doen en hen onderbrengen in de WA-kazerne, waar "zij niet
gelukkig zouden  zijn".  Op de mededeling  van de dienstdoende inspecteur van politie  dat
de heerbanleider daartoe niet bevoegd was, gaf deze hem een schrijven van de Duitse
politieleiding, waarin stond dat de WA beschermd moest worden en dat mensen die bele-
digend optraden direct door de politie moesten worden gearresteerd. Op de rnededeling
van de inspecteur dat hem een dergelijk schrijven niet bekend was en de politie een
dergelijke instructie niet gekregen gehad, ontspon zich een twistgesprek, waaraan ook
door een der Eindhovense WA-officieren werd deelgenomen. Deze verweet de inspecteur
"zijn  instructies  niet te kennen",  daar  nog aan toevoegend  dat de Tilburgse politie  veel  te
laks optrad en dat daarin verandering moest en zou komen. De heerbanleider vermeldde
voorts nog niet tevreden te zijn over de bestaande colportageregeling, waarop de inspec-
teur hem mededeelde dat hij daarvoor "aanstaande maandag terecht kon bij de commissa-
ris".   Maar  dit  viel   bij de Eindhovense WA-officier helemaal verkeerd gezien zijn opmer-

1408
GAT, secretariearchief 1938 - 1985, dienstmededeling d.d. 23 november 1940, inv.nr. Doos 999
BA dossier 2.

1409 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, dagrapport  1  december 1940, inv.nrs. 752-754.
1410 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1947, dagrapport  van 7 december 1940, inv.nr.  754.
I4 Il GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, dagrapport  van 25 januari 1941, inv.nr.  753  -  755.
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king: "Nee kameraad de commissaris zal bij u komen. In Eindhoven heeft men ontzag
voor de  NSB.  Hier in Tilburg  zal de  NSB zelf maatregelen treffen". 1412

De door de heerbanleider getoonde brief van de Duitse politieleiding is vermoedelijk
een copie geweest van de eind januari '41 door de hogere 'SS'- en politieleider uitgevaar-
digde 'Richtlijnen voor het optreden van de Nederlandsche Politie en der Weerafdeelingen
bij politieke gebeurlijkheden'. Aangezien deze brief  via de procureur-generaal   en   de
commissaris der provincie aan de burgemeesters werd toegezonden, is het zeer wel moge-
lijk dat deze richtlijnen op 8 februari 1941 bij de Tilburgse politie nog niet bekend

1413waren.
In hoeverre er in Eindhoven van de zijde van de politie "meer ontzag voor de NSB"

bestond dan in Tilburg, is moeilijk te beoordelen. Het is wel opvallend dat in Eindhoven
enkele dagen later door een groep WA-ers een aantal ruiten van het politiebureau werd
ingegooid en er toen sprake was van een echte confrontatie van de WA met de poli-
tie.

1414

- Voortdurende onrust

Ofschoon de verdeling van de colportageplaatsen tijdelijk heeft bijgedragen tot verminde-
ring van de onrust in de binnenstad, betekende dit niet dat er geen sprake meer was van
ordeverstoringen. Dat was ook niet te verwachten na de demonstratieve tocht van de WA-
eenheden op zaterdag 15 februari 1941 en de daarna gevolgde toespraak van de heerban-

leider op de Heuvel. Vermoedelijk als reactie op de richtlijnen van Rauter voor het optre-
den van politie en weerafdelingen sloeg hij een opvallend gematigde toon aan ten opzichte
van de politie en marechaussee.    Maar   het (niet talrijke) publiek waarschuwde   hij,   dat
'terreurdaden' zoals beledigingen, mishandelingen en het ingooien van ruiten op overeen-

komstige wijze beantwoord zouden worden. 1415

Een NSB-lid liet er geen gras overgroeien en vernielde de daarop volgende
maandagochtend met een stoelpoot de ruiten van enkele woningen. Hij werd door surveil-
lerende agenten aangehouden en overgebracht naar het posthuis op de Heuvel. Kort
daarna verzamelden zich vijfentwintig tot dertig NSB-leden voor het politieposthuis,
waarna de commandant der WA de "onmiddellijke invrijheidstelling" eiste. Hieraan werd
pas 's avonds om half elf voldaan na beeindiging van het onderzoek en verhoor van ver-
dachte, waarop    ook de NSB-leden   bij het posthuis vertrokken. Tijdens het onderzoek
bleek dat ook van de woning van de dader twee ruiten vernield waren, terwijl zijn
echtgenote een briefje in de brievenbus had gevonden met de tekst : "Zijn dood
Volgt". 1416

Maar ook een aantal WA-mannen liet zich niet onbetuigd en vernielde van een siga-
renwinkel een tiental ruiten. De dertienjarige zoon, die wakker was geworden en naar
buiten ging kijken, kreeg te horen: "Naar binnen of ik schiet". De betreffende man hield
"daarbij  zijn arm omhoog  op een wijze alsof hij wilde schieten".   Of hij werkelijk  een

1412 GAT archief gemeentepolitie 1844 - 1967, brief aan procureur generaal te 's-Hertogenbosch d.d.
12 februari 1941, inv.nrs. 308/309.

14/3 SRE, secretariearchief Eindhoven 1934 - 1969, brief van Hogere SS- en Politieleider d.d. 27
januari 1941, inv.nr. B 02415.

14/4 Zie hoofdstuk XVIII,  par.   1 betreffende confrontatie politie met  WA  op  11  februari   1941.
1415 GAT, archief gemeentepolitie   1844  - 1967, brief aan procureur-generaal   d.d. 19 februari   1941,

inv.nrs. 308/309.
1416 GAT,   secretariearchief   1938   - 1985, uittreksel dagrapport  van 17 februari 1941, inv.nr.   doos  3

dossier 2.
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schietwapen in zijn hand had, had de jongen niet gezien.
1417

Het daarop volgende weekeinde was het wederom onrustig en wel als gevolg van
provocaties tijdens de wekelijkse colportage. Deze keer richtte de actie van de WA zich
tegen de colporteurs van Nationaal Front. Een groep van twintig tot vijfentwintig WA-
leden onder leiding van de banleider van de NSB trok langs de colportageplaatsen en
"rukten daarbij brochures uit handen van colporteurs van Nationaal Front en vernielden
deze".1413

Een agent van politie betrapte een der leden van de WA op heterdaad "bij het
plegen van deze baldadigheid" en wilde tegen het betrokken lid proces-verbaal opmaken.
Aangezien dit lid echter weigerde zijn naam op te geven, wilde de agent tot arrestatie
overgaan. Hierbij werd hij echter door verschillende WA-leden gehinderd, die de "arres-
tant  trachtten te ontzetten". Dit gelukte hen evenwel niet, aangezien inmiddels zowel  de
Tilburgse politie als de marechaussee ter plaatse waren gekomen en daarbij "gebruik
maakten  van de sabel". Het aangehouden WA-lid werd overgebracht  naar het hoofdbureau
van politie en na verhoor heengezonden.

1419

Bij de aanhouding van het WA-lid was er een 'volksoploop' ontstaan. Op vordering
der politie tot doorlopen verspreidde het publiek zich behalve een in uniform gel(leed
WA-lid, dat vervolgens werd aangehouden en eveneens werd overgebracht naar het
hoofdbureau van politie. Nadat dit uit Eindhoven afkomstige WA-lid was verhoord, werd
ook hij heengezonden.

1420

Vermoedelijk bij wijze van represaille werden de volgende dag rond het middaguur
twee agenten "onverhoeds door een groep van ongeveer vijfenveertig WA-leden in
uniform aangevallen en mishandeld". De WA-leden maakten hierbij gebruik van gummi-
stokken, die zij uit hun laarzen haalden. De agenten op hun beurt maakten gebruik van
hun sabels. Zij werden licht gewond en raakten "hun uniformenpetten kwijt, die vermoe-
delijk door genoemde WA-leden zijn meegenomen". 1421

Volgens   De   Beer   lag   het
" initiatief steeds   bij   de   WA   en   liep de politie achter   de

feiten  aan". De commissaris stelde  dat  de  NSB voor meetings  in de wijken geen vergun-
ning had, maar verhinderde deze niet. "Om tactische redenen" greep hij niet in en
beperkte  zich  tot het "uitoefenen van toezicht". Dit leidde  tot  de  de wat lachwekkende
situatie dat bij de uitdeling van pamfletten "WA-ers colporterende NSB'ers beschermden
en dat  zij  op hun beurt weer gevolgd werden door toezichthoudende politieagenten".  Ove-
rigens vraagt De Beer zich niet ten onrechte af "wat de commissaris nog anders had kun-
nen doen". 1422

Ook bij andere activiteiten van de NSB zorgde de politie voor het nodige toezicht
om zodoende te voorkomen dat de leden van de NSB een aanleiding hadden om zelf op te
treden. Zo was bij een vergadering van de NSB op het Heuvelplein op woensdag 16 juli
1941 's avonds een politiemacht van zesendertig man van de Tilburgse politie en nog een
tiental marechaussees aanwezig   om   de    "orde te bewaren". Volgens de dienstdoende
inspecteur van politie kon bij "dergelijke vergaderingen niet voorkomen worden dat er
een woordenwisseling ontstaat tussen  twee  of drie personen".  Maar  door de aanwezigheid
van zoveel politie was "geen enkel lid van de NSB gerechtigd daadwerkelijk op te

1417 Idem.

1418 GAT,   secretariearchief   1938  - 1985, uittreksel dagrapport gemeentepolitie  van 22 februari   1941,
inv.nr. doos 3 dossier 2.

1419 Idem.

1420 Idem.

1421 Idem.

1422 De Beer, a. w., 56.
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treden". 1423

- Nederlandse Unie verboden

Nadat eerst de colportage door de Nederlandse Unie al aan banden was gelegd, doordat
uitsluitend nog kwartaal- of jaarabonnementen mochten worden afgesloten en de kranten
niet op vrijdag en zaterdag mochten worden bezorgd, volgde eind juli 1941 een verbod tot
het "aanslaan, aanplakken en het op een of andere wijze in het openbaar vertoonen van
plakkaten en geschriften  van de Nederlandsche Unie". Bovendien  werd  ook het dragen
van het insigne van de Nederlandse Unie verboden. Aan de strijd tussen NSB en Neder-
landse Unie was daarmede -in het openbaar althans- een einde gekomen. Het politieper-
soneel werd zoals gebruikelijk door de commissaris van politie opgedragen op "een en
ander streng  toe  te  zien".

1424

Een ding kan de commissaris van politie zeker niet ontzegd worden en dat is de zeer
uitvoerige rapportage aan de procureur-generaal over alle voorvallen, waarmede de politie
te maken kreeg en dat waren er bepaaid niet weinig.

Als men dan verder bedenkt dat er regelmatig ruiten werden ingegooid zowel bij
nationaal-socialistisch gezinde figuren, zoals de beruchte politieman Piet Gerrits, als bij
Unie-leden, met name bij Unie-commissaris J. Willems, dan had de politie de handen
meer dan vol aan de openbare orde problemen.

1425

In oktober 1942 werden er in 6En week van niet minder dan vijf door NSB-ers
bewoonde woningen de ruiten vernield, zodat "aangenomen mag worden dat deze vernie-
lingen uit politiek oogpunt zijn gepleegd". De daders van deze vernielingen waren
vermoedelijk vier jongens van ongeveer twaalf tot zestien jaar. Het politiepersoneel werd
opgedragen "nauwlettend" te waken tegen deze vernielingen en wanneer een "viertal jon-
gens van voormelde leeftijd in de avonduren bij elkaar gezien worden deze goed in het
oog te houden en zoo noodig te volgen, teneinde hen op heeterdaad te betrappen". 1426

- Incidenten met Duitse militairen

Daarenboven had men in Tilburg te maken met een groot aantal ongeregeldheden, waarbij
Duitse militairen betrokken waren. Evenals in andere gemeenten diende bij dergelijke
incidenten ingevolge opdracht van de Duirse 'Wehrmachtkommandant' te Breda de
bevoegde 'Ortskommandantur' in kennis te worden gesteld.1427 Volgens de burgemees-
ter van Tilburg had de 'Ortskommandantur' instructie ontvangen om zorg te dragen "voor
een passende verdere behandeling  der zaak".

1428

Bij de incidenten was een groot aantal leden van de Duitse Luchtmacht betrokken,
die gelegerd waren op het vliegveld Gilze Rijen. In veel gevallen was er sprake van
'dronken militairen' en werd er of gedreigd met een revolver of werden er meerdere
schoten gelost. Ook was er meerdere malen sprake van diefstal van fietsen al dan niet

1423 GAT, archief gemeentepolitie   1844   - 1967, rapport inspecteur van politie C.P. Leene   d.d.    1
augustus 1941, inv.nr. 310/311.

1424 GAT, secretariearchief 1938 - 1985, dienstorder van commissaris van politie d.d. 28 juli 1941,
inv.nr.  doos 999 BA dossier  3.

1423
GAT, secretariearchief 1938 - 1985, dossier schadevergoeding vernielde ruiten, inv.nr. doos 4
dossier 7.

1426 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, dagorder  van 9 october 1942, inv.nrs.   1104/1109.
1427 GAT, secretariearchief 1938 - 1985, brief commissaris der provincie d.d. 16 januari 1941,

mv.nr.doos 3 dossier  1.
1428 GAT, t.a.p., brief burgemeester d.d. 18 januari 1941, inv.nr. doos 3 dossier  1.
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onder bedreiging van een vuurwapen. Bij een van de rijwieldiefstallen vanaf de Heuvel
eind   januari 1941, waarvan politieagenten getuige waren,    werd    in de richting    van    de

agenten "een schot afgevuurd". 1429

Een ander incident met een dronken lid van de 'Ordnungspolizei' deed zich voor op
5   augustus   '41   om  23.20  uur.   Op dat tijdstip  werd de wachtcommandant gewaarschuwd
dat zich een dronken lid van de 'Ordnungspolizei' in de agentenwacht bevond. Toen de
wachtcommandant zich naar de agentenwacht wilde begeven, vervoegde zich een 'Ober-
wachtmeister der Ordnungspolizei' aan het bureau met de vraag of "er een kameraad van
hem  aan het bureau was". Ofschoon de dronken Duitser aanvankelijk weigerde  met  de
'Oberwachtmeister' mee te gaan, hebben zij toch samen het bureau verlaten. Een paar
minuten later kwam hij echter alleen weer terug en stelde "onder dronkenmanstaal" een
aantal vragen aan de wachtcommandant over de Tilburgse politie, zoals "hoe groot de
sterkte  was" en "hoeveel mensen  er op straat waren". Hierna  ging  hij  naar de agenten-
wacht en vroeg aan het daar aanwezige personeel "wie de straat op moest" en zei vervol-
gens  "dat  ze zich klaar moesten maken  om de straat  op  te gaan". Aangezien  hij  aan  het
herhaalde verzoek van de wachtcommandant om naar de kazerne te gaan niet voldeed,
had deze daarop de 'Ordnungspolizei' verwittigd, die hem hierna is komen ophalen. 1430

Enkele dagen daarvoor had er zich in de St. Josephstraat een ernstig incident
voorgedaan tussen een in burger geklede luitenant van de 'Schutzpolizei' en enkele
bewoners van een aldaar staande woning. De aanleiding was het dragen van een "verbo-
den padvindersriem" door een zevenentwintig jarige man, die zich voor de woning be-
vond. Toen hij de riem weigerde af te geven aan de luitenant "greep deze de riem om
hem van het lichaam te rukken". Inmiddels was de vader naar buiten gekomen en werd de
luitenant door vader  en zoon "daadwerkelijk aangegrepen". Ondertussen  werd de luitenant
door twee andere mannen -zijnde twee broers-   " in  den rug aangevallen".   Op het roepen
van: "Weg, ik ben Duits politie-officier" werd door hen niet gereageerd. De luitenant
bemerkte    dat    hij

" ieder oogenblik overweldigd kon worden", waarop    hij zijn pistool
tevoorschijn haalde, dit laadde  en  "66n van de aanvallers  in  het been schoot". Aangezien
de aanvallers niet ophielden, werden er door de luitenant nog vier schoten gelost. Pas
nadat een burger, die zich legitimeerde als Nederlands politieman en zijn penning van
onbezoldigd rijksveldwachter vertoonde, werd de luitenant door "de aanvallers met rust
gelaten". De drager  van de riem,  die niet gewond was,  werd door de luitenant aangehou-
den en was, zoals later bleek, overgegeven aan de 'Aussenstelle der Sicherheitspolizei 's-
Hertogenbosch'. De vader  en  de twee broers werden met schotwonden opgenomen  in  het
St. Elisabethziekenhuis.1431 Ofschoon het optreden van deze Duitse politieman buiten
alle proporties was, kon de Nederlandse politie niets anders doen dan een 'rapport' opma-
ken. 1432

Zowel ten aanzien van Duitse militairen als ten aanzien van "met brutale arrogantie
tegen de politie optredende WA-lieden" was het volgens De Jong voor de politie echter
vaak moeilijk soms zelfs onmogelijk om in te grijpen. 1433

1429 GAT, t.a.p., melding aan burgemeester van voorval op 24 januari 1941, inv.nr.  doos 3 dossier  1.
1430 GAT, t.a.p., rapport d.d. 6 augustus 1941, inv.nr. doos 3 dossier  1.
1431 GAT, t.a.p., vertaling van het rapport van luitenant Schwarz d.d. 2 augustus 1941, inv.nr. doos 3

dossier  1.
14]2

GAT,   secretariearchief   1938 -1985, rapport inspecteur Leene  d.d. 2 augustus 1941, inv.nr.  doos
3 dossier  1.

1433 De  Jong,  a. w.,  deel 4 tweede helft,  780.
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$ 2.  Politie Compagnie Eindhoven (PCE)

Ofschoon het in 1941 al de bedoeling van Rauter was om een "gekazerneerde politie-
eenheid" in Eindhoven -als toekomstige standplaats   van de gewestelijk politiepresident-  te
stationeren, is dit plan nimmer ten uitvoer gelegd. Pas in april 1943 werd een Politie
Compagnie Eindhoven geformeerd, doch deze werd eerst nog enkele maanden belast met
de bewaking van de Nederlands-Belgische grens. In juli 1943 werd -in tegenstelling tot
wat de naam doet vermoeden- de gesloten eenheid (voorshands) echter gelegerd in Til-
burg. Dit heeft ongetwijfeld te maken gehad met de aanwezigheid van een bataljon van de
'Ordnungspolizei' aldaar, aangezien de politie compagnie eveneens in de Willem II-
kazerne werd ondergebracht.

- Taak en samenstelling

De bedoeling van Rauter bij de oprichting van de politie compagnieen was, dat de Neder-
landse politie net als in Duitsland zowel bij het dagelijkse werk als bij bijzondere
gebeurtenissen een beroep kon doen op gekazerneerde eenheden. Deze eenheden zouden
ook kunnen worden ingezet voor bewakingsdoeleinden en vormden daarnaast in geval van
woelingen een in zijn ogen waardevol middel om deze door middel van het nodige
machtsvertoon in de kiem te onderdrukken. Iedere eenheid zou uit honderdtweeendertig,
voornamelijk jongere, politiemensen bestaan, die hun opleiding zouden krijgen bij het
Politie Opleidings Bataljon (POB) te Schalkhaar. 1434

De in Tilburg gelegerde politiecompagnie bestond uit een opvallend groot aantal
jongelui afkomstig uit de regio Rotterdam (ca. 20%) en de provincies Groningen en
Friesland (eveneens   ca.   20 %). Het aantal sollicitanten uit Groningen en Friesland   kan
worden verklaard door de grote werkeloosheid in de noordelijke provincies, waardoor de
kans op tewerkstelling in Duitsland daar bijzonder groot   was.    Door   veel    van de solli-
citanten werd de plaatsing bij de politie als een mogelijkheid gezien om uitzending naar
Duitsland te ontlopen. Het aantal zuiderlingen dat deel uitmaakte van de in Tilburg
gelegerde politiecompagnie was daarentegen bijzonder   laag en bedroeg slechts   6% .   Het

geringe aantal Brabanders en Limburgers was het gevolg van het feit dat ernaar gestreefd
werd om de leden van de gesloten eenheden bij voorkeur niet in hun eigen omgeving te
plaatsen. Een aantal sollicitanten naar een opleiding bij het POB had weliswaar aangege-
ven "bereid te zijn mee te werken aan de nieuwe orde en loyaal te staan ten opzichte van
de bezettende macht",  maar dit stond in dezelfde bewoordingen  ook  in de wervingsadver-
tentie. Slechts een gering aantal leden van de politie compagnie was lid van de NSB of
het Rechtsfront, terwijl een nog kleiner aantal tot de echte fanatieke aanhangers van het
nationaal-socialisme behoorde (lid van de 'SS' of dienstgedaan bij 'NSKK' of 'Kriegsma-
rine'). 1431

- Verhouding met korpschef

Ofschoon de naam zou doen vermoeden dat de Eindhovense korpschef toezicht hield op
de politie compagnie Eindhoven, was het de Tilburgse korpschef, die zulks deed. In zijn
'aanvullend' maandverslag van medio '43 maakte hij melding van de aankomst van een
"Hundertschaft aus Schalkhaar", dat enkele maanden als grensbewaking was ingezet  in
Belgie aan de Limburgse grens. De manschappen hadden tien dagen verlof gekregen,

1434
Ke\der,   De   Schalkhaarders,   37.

1435 AGPE, personeelsdossiers politie compagnie Eindhoven, inv.nr. dossier 2880.
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voordat zij met hun dienst in Tilburg zouden beginnen. 1436

Met de zorg voor de verdere opleiding van het politiehonderdschap met betrekking
tot hun politievakkennis en kennis van de Nederlandse en Duitse taal was door de
'Befehtshaber der Ordnungspolizei' belast majoor Boersma. De militaire en sportieve
'Ausbildung' werd verzorgd  door het bataljon 'Ordnungspolizei'.1437

Majoor Boersma had over de opleiding van het honderdschap regelmatig contact met
de commandant van de 'Ordnungspolizei' en kreeg van die commandant toestemming om
voor de instructie van het Tilburgse politiepersoneel gebruik te maken van het exercitie-
terrein van de Willem II-kazerne. Bovendien kreeg hij de verzekering dat in geval van
nood het honderdschap  en de 'Grune Polizei' "zur Hilfe herangezogen werden kdnnen".
1438

- Personeelsproblemen

De Politie Compagnie Eindhoven was nog maar nauwelijks in dienst of de eerste onder-
wachtmeester gekleed in uniform met bajonet dook op 21 augustus '43 onder. Zijn voor-
beeld werd in de daarop volgende maand door twee andere onderwachtmeesters ge-
volgd. 1439

Op 28 augustus 1943 werd een onderwachtmeester, die tijdens zijn verblijf in Belgie
bij de grensbewaking geweigerd had de Germaanse groet te brengen, ontslagen. Het niet
brengen van de Germaanse groet werd door een Duits militair aangemerkt als "belediging
van de Weermacht". Op diens last, althans zo verklaarde de compagniescommandant
later, werd de onderwachtmeester overgedragen aan de 'Sicherheitsdienst' te Maastricht,
waar hij van eind juni tot half september gevangen werd gehouden. Via Vught en Amers-
foort werd hij daarna overgebracht naar Duits!and, waar hij tot aan de bevrijding
gevangen werd gehouden. De betreffende compagniescommandant zou na zijn overbren-
ging naar Maastricht gezegd hebben, dat ze hem "maar naar Polen moesten zenden, waar
hij  in de kwikmijnen gauw kapot  kon  gaan". 1440

In november '43 moest een onderofficier met vier manschappen op last van de
hiervoor bedoelde compagniescommandant wapens lossen. Zij slaagden erin om "onge-
veer twintig revolvers met bijbehorende munitie en wapenstokken te ontvreemden" met de
bedoeling om deze in handen te spelen van de ondergrondse. Dit werd ontdekt en doorge-
geven aan de compagniescommandant. Die had daarop een onderzoek ingesteld en nog
enkele wapens achterhaald. De vijf bij deze affaire betrokken leden van de PCE werden
gearresteerd en hebben drie weken in arrest gezeten. Na twee weken werden ze opnieuw
gearresteerd en verhoord    door    de ' Sicherheitsdienst'. Hierop    zijn    ze via Amersfoort
overgebracht naar een concentratiekamp in Duitsland. De onderofficier was vanuit
Duitsland tewerkgesteld in Saarbrucken, waar hij zich wekelijks moest melden bij de
'Gestapo'.   Drie  van  de vier manschappen hadden tijdens hun transport naar Duitsland
kans gezien uit de trein te springen. De vierde onderwachtmeester was vanuit Amersfoort
naar Deventer gezonden om een Duitse chauffeursopleiding te volgen. Daar had hij kans

1436 GAT, archief germeentepolitie 1844 - 1967, 'Erg nzender Monatsbericht' van korpschef Tilburg
halfjuni- half Juli 1943, inv.nr. 3.

1437 GAT, archief gemeentepolitie   1844  - 1967, maandverslag  half juli  - half augustus en maandver-
slag half augustus  - halt september 1943, inv.nr.  3.

1438 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, maandverslag juli - augustus 1943, inv.nr.  3.
14]9 RANB archief commissaris der koningin 1920 - 1969, melding van politiepresident d.d. 24september 1943 volgnummer 2, inv.nr. 430.
1440 Kelder,  a. w.,  63/64.
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gezien te vluchten, waarna hij tot de bevrijding was ondergedoken. 1441

In het voorjaar '44 keerden twee onderwachtmeesters, die met bewegingsvrijheid de
kazerne hadden verlaten   om hun ouders te bezoeken, evenmin terug.    Ook zij waren   in
uniform gekleed en hadden hun bajonet meegenomen.

1442

In die tijd werd ook tegen twee onderwachtmeesters proces-verbaal opgemaakt

wegens afpersing. Zij hadden afgesproken met een smokkelaar zijn "mededader te
overvallen en diens shag buit te maken". 1443

Begin juni '44 had een in burger geklede onderwachtmeester "des morgens om 4.30
uur de kazerne" verlaten. De wachtpost had "na sommatie twee schoten gelost zonder
hem te treffen".1444   In de daarop volgende maanden   zijn   nog drie onderwachtmeesters

ondergedoken, waarbij de laatste begin augustus ondergedoken onderwachtmeester ook
zijn karabijn en tien scherpe patronen had meegenomen. 1445

- Vertrek naar Amsterdam

Op 14 augustus 1944 kreeg de commandant van de Politie Compagnie Eindhoven van de
commandant van de 'Ordnungspolizei' opdracht om de compagnie de volgende morgen
om zeven uur op te stellen op het sportterrein van de Willem II-kazerne aangezien "de
groep naar Amsterdam diende te vertrekken".   Op de vijftiende augustus '44 meldde  de

compagniescommandant zich in alle vroegte met zijn manschappen bij de Duitse majoor
Furck. De majoor deelde mede dat de overplaatsing naar Anmsterdam een "strafmaatregel
was in verband  met de gedragingen  van de compagnie". Hierna werden door een onderge-
schikte van Furck van een papier circa dertig namen voorgelezen van personen, die apart
moesten gaan staan, omdat zij "speciale opdracht zouden krijgen". Nadat majoor Furck de
compagnie een goede reis had toegewenst, vertrok de groep onder leiding van de compag-
niescommandant naar Amsterdam, waar deze werd ondergebracht in de Tulpkazerne.
Degenen, die op het sportterrein waren achtergebleven, werden overgenomen door een
sectie 'Grune Polizei' en via Nijmegen, waar nog vijf aldaar gedetacheerde leden van de
PCE werden opgepikt, overgebracht naar Amersfoort. Van daaruit werd de groep naar
Duitsland gedeporteerd van waaruit zij vrijwel allemaal zijn teruggekeerd.1446

- Veel slachtoffers

Minder goed is het de naar Amsterdam overgebrachte groep vergaan. Op 'Dolle dinsdag'
waren namelijk zestien te Wormerveer werkzame onderwachtmeesters met medeneming
van pistolen en munitie ondergedoken. Bovendien hadden twee chauffeurs en hun begelei-
ders een vrachtauto, waarin zij materiaal van het politiebataljon Amsterdam vervoerden,
ergens in Amsterdam leeg achtergelaten. Er werden onder meer zesentwintig karabijnen
vermist. Bovendien dook er nog een aantal leden van de PCE en het politiebataljon
Amsterdam onder. De commandant van de voormalige PCE rapporteerde een en ander
aan de commandant van de 'Ordnungspolizei' en liet het aan hem over de "notig geur-

1441
Kelder,  a.w.,  65.

1442 RANB, t.a.p., melding van politiepresident  van   1   maart   '44  nr.   32/44  en  van  17  mei  '44  nr.
71/44, inv.nr. 430.

1443 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, maandverslag half april  -  half mei '44, inv.nr.  3.
1444 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, melding politiepresident van 12 juni 1944

nr. 83/44, inv.nr. 430.
1445 RANB, t.a.p., meldingen van politiepresident  van   16  juni   '44  nr.   86/44,   van  25  juli  '44  nr.

109/44 en 23 augustus 1944 nr. 117/44, inv.nr. 430.
1446 Kelder, a.w., 67.
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teilten Massnahmen zu treffen".    Deze   ging   op    11    september    '44 tot actie   over.    De
Tulpkazerne werd door de 'Grune Polizei' bezet en het politiepersoneel moest zijn wapens
inleveren. Twee dagen later werd het bataljon overgeplaatst naar de Oranje-Nassaukazer-
ne, waar het personeel voor de keus werd gesteld over te gaan naar de Duitse politie of
de  Landstorm  dan  wet te worden tewerkgesteld  in het kader  van de 'Arbeidsinzet'.  De
voormalige compagniescommandant met tien anderen koos voor inzet bij de Duitse
politie, terwijl de rest, aangezien er geen belangstelling was voor de Landstorm, op
transport werd gesteld naar Amersfoort. Van daaruit werden zij in oktober 1944 afge-
voerd naar het concentratiekamp Neuengamme. Onder hen waren vijfendertig voormalige
leden van de PCE van wie er vermoedelijk slechts zeven levend in Nederland zijn
teruggekeerd, waarvan er nadien nog drie als gevolg van de ontberingen zijn overleden.
De leden van de Politie Compagnie Eindhoven hebben voor hun "grosse Unzuverliissig-
keit",   zoals de waarnemend commandant  van het politiebataljon Amsterdam het noemde,
wel een bijzondere zware prijs moeten betalen. 1447

$ 3.  Majoor Boersma

Met ingang van 10 juni 1942 werd in "afwachting van een ontheffing uit zijn functie"
onbepaald verlof verleend aan commissaris P.A.M. Preusting.1448 Op die datum was hij
echter al ontslagen, aangezien uit een bericht in het Algemeen Politieblad blijkt, dat hem
per   31   mei 1942 eervol ontslag was verleend.1449 Kort nadien  werd hij gearresteerd   en
overgebracht naar het gijzelaarskamp te Haaren, waar hij tot de bevrijding heeft ver-
toefd. 1450

Medio maart 1942 had Hendrik Boersma als inspecteur eerste klasse zijn intrede
gedaan in het Tilburgse politiekorps, waar de hoofdinspecteur B. van der Werf kort
tevoren was ontslagen. Vandaar dat Boersma werd belast "met de functie van hoofdin-
specteur welke sedert 6 maart 1942 vacant was".1451

Per 1 mei 1942 volgde zijn aanstelling tot vervanger van de commissaris van politie
in Tilburg "bij diens verhindering of ontstentenis", hetgeen in feite vanaf  10 juni  1942  het
geval  was.

1452

- Voorstander 'Nieuwe Orde'

Hendrik Boersma was een voormalig onderofficier van het Nederlandse leger, die reeds in
juli  1940 in dienst was getreden  bij de 'Waffen  SS'.  Hij was hiertoe overgegaan  om  op
die manier carritre bij de politie te kunnen maken, hetgeen hem eerder bij de politie in
Assen niet was gelukt. In Stuttgart heeft hij inderdaad gelegenheid gekregen zich verder
in politiezaken te bekwamen. Na zijn terugkeer in Nederland volgde zijn benoeming tot
compagniecommandant bij het Politie Opleidings Bataljon Schalkhaar. Hij was inmiddels
lid  geworden  van  de  NSB  en de Germaanse   'SS'.  In 1942 volgde  dan zijn benoeming  te
Tilburg, waar hij eerst als waarnemend commissaris van politie later als majoor-korps-

1447
Kelder,  a. w.,  67/68.

1448 GAT, archief gemeentepolitie  1844 - 1967, maandverslag half mei/half juni '42, inv.nr. 2.

1449 GAT, t.a.p., maandverslag juni/juli '42, inv.nr. 2.
1450 Interview  op  7 juli  1998  met B. Preusting, dochter van commissaris van politie P.A.M. Preusting.
1451 GAT, t.a.p., maandverslag maart/april 1942, inv.nr. 2.
1452 RANB, archief commissaris der koningin     1920     - 1969 besluit secretaris-generaal     van    het

departement van justitie d.d 1 mei  1942 No. 1110, inv.nr. 4#5.
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commandant in dienst is gebleven tot 8 september 1944.1453

Dat hij voorstander was van de 'Nieuwe Orde' kwam in zijn dagorders en maand-
verslagen zeer duidelijk tot uitdrukking. In de door hem samengestelde maandverslagen

besteedde   hij veel aandacht   aan de politieke situatie.   Kon hij aanvankelijk nog melding
maken van de groei van de NSB in Tilburg en successen van het Duitse leger, gaandeweg
keerden de kansen. Volgens De Beer begon toen voor Boersma de "periode van het
wegrationaliseren    van het naderend onheil". De tragiek    was    dat   hij zijn redeneringen
steeds moest bijstellen, wanneer zij  door de feiten waren achterhaald. 1454

In zijn dagorders klonk duidelijk een militaire ondertoon door. Hij kende grote
waarde toe aan de rangen, die hij "dankbaar aanvaardde als een uiting van den nieuwen
tijd en begin  van een nieuwe toekomst  voor onze politie".1455

De aanspreektitel 'mijnheer' voor de politie-officieren had hij overigens al kort na
zijn komst in Tilburg afgeschaft. Toen had hij ook in herinnering gebracht dat de "stram-
me houding der geuniformeerde politie het noodzakelijk moreele overwicht op de bevol-
king verschaft". Voorts meende Boersma   dat voor iedere vreemdeling de politie   het
visitekaartje van de stad was. 1456

Door Boersma werd het personeel onder druk gezet om vergaderingen en manifes-
taties van nationaal-socialistisch gezinde organisaties bij te wonen. Zo werd door hem
bepaald, dat het gehele politiepersoneel, uitgezonderd degenen die dienst hadden,
aanwezig moest zijn op een vergadering van de Nederlandse Volksdienst op 31 augustus
1942 in de Stadsschouwburg. Dit vanwege het feit dat "de politie door haar nieuwe taak

1457in de eerste plaats  op de hoogte dient te worden gebracht".
De deelname aan de provinciale landdag van Rechtsfront, die op 5 september 1942

in Vught werd gehouden, werd weliswaar niet verplicht gesteld, maar het personeel werd
door hem wel opgewekt hieraan deel te nemen en kon hiervoor van dienst worden vrij-
gesteld. Deelnemers werden verzocht zich bij hem persoonlijk te melden. 1458

Ook wat Winterhulp betreft werd door hem het personeel onder druk gezet. De actie
van de "1% salarisbijdrage"  voor de Winterhulp werd "dezerzijds gepropageerd",  zo  weet
hij te melden. Het gevolg   was dat ongeveer   70 %    van het politiepersoneel "tot actieve
deelname bereid bleek". De overigen gaven als reden   van niet deelname   op:    "hun
financiale verplichtingen tegenover te ondersteunen familieleden danwel de bezwaren van
een groot gezin". 1459

Reeds eerder had Boersma de afwijzende houding van enige politiemannen tegen-
over de Winterhulpcollecte ten zeerste afgekeurd en aangemerkt als a-sociaal. Ingeval  van
weigering handelde men in de ogen van Boersma tegen het volksbelang, hetgeen bij poli-
tiemensen niet geduld kon worden. 1460

Aan de in 1943 door de NSB georganiseerde WA-mars 't Zuiden werd op last van
Boersma ook deelgenomen door een groep van dertig Tilburgse politiemannen. Deelname
aan deze mars was verplicht, Indien voor de mars iemand afhaakte, werd een ander in
zijn plaats aangewezen. De deelnemers kregen allen een draagmedaille. Een van de
deelnemers aan deze mars beschouwt deze medaille nu nog als "de enige, waar ik niet

1453
Na-oorlogse Rechtspraak 1947, no.766 pag 161/163.

1454
De Beer, a. w., 186.

1455 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, dagorder  van  15  mei 1943, inv.nr. 1104/1109.
1456 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, dagorder  van 21 april 1942, inv.nr. 1104/1109.
1457 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, dagorder  van 29 augustus 1942, inv.nr. 1104/1109.
1458 GAT, t.a.p., dagorder 27 augustus 1942, inv.nr. 1104/1109.
1459 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, maandverslag october/november 1943, inv.nr.  3.
1460 GAT, t.a.p., dagorder van 30 october 1942, inv.nr. 1104/1109.
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trots op  ben".
1461

- Korpsaangelegenheden

Uit de uitgebreide dagorders blijkt een grote betrokkenheid van Boersma bij het functione-
ren van het Tilburgse politiekorps. Tal van wijzingen in de organisatie werden door hem
doorgevoerd, die ten dele het gevolg waren van de gewijzigde situatie. Zo "hebben de
tegenwoordige omstandigheden tot gevolg dat de uit zestien man bestaande afdeeling
Verkeer te groot is geworden om economisch verantwoord   te zijn". Vandaar   dat  de
sterkte vanaf 4 januari 1943 voorlopig  met vier man zou worden verminderd. 1462

Overigens werd er door het Tilburgse politiekorps veel aandacht besteed aan het
toezicht op het verkeer. Tijdens een door de 'Befehlshaber der Ordnungspolizei' in geheel
Noord-Brabant voorgeschreven 'Verkeersweek' van 20 tot 26 september 1942 zou volgens
Boersma "niet alleen de verkeerspolitie doch evenzeer het overige personeel haar best
moeten  doen  wil  deze week inderdaad een succes worden". Als service  aan het publiek
werd in die week gelegenheid gegeven om "tegen betaling van tien cent de rijwielachter-
spatborden te laten witspuiten". 1463

Blijkens een geheel aan de resultaten van de verkeersweek gewijde dagorder zijn
"twee dingen scherp  aan het licht gekomen": het "ongelooflijk" aantal gepleegde overtre-
dingen en de tot op heden "onvoldoende prestaties" van het geOniformeerde personeel.
Het ordenen van het verkeer werd "praktisch volkomen nagelaten". Tijdens de 'Verkeers-
week' was dit anders, gezien de bijna duizend gegeven "aanmerkingen over gebreken aan
rijwielen en voertuigen" en de zeshonderd uitgedeelde schriftelijke waarschuwingen. 1464

Maar na de verkeersweek, zo stelde Boersma vast, werden "eensklaps geen over-
tredingen meer gezien". Het publiek "lacht  wat  om de waarschuwingen"  van de agenten.
De weggebruikers "spotten met de verkeersregels, ze dwarrelen over de wegen en teekens
geven vinden ze eenvoudig niet noodig! " Maar Boersma liet duidelijk blijken  daar  geen
genoegen mee te nemen. Hij had zich voorgenomen niet alleen de "prestaties van al het
geOniformeerde personeel  gade te slaan",  maar ook maatregelen  niet te schuwen.   "Hij  die
ondanks alles nog nalaat zijn plicht te doen kan er staat op maken dat hij zijn carritre
bederft of desnoods met groote snelheid er uitvliegt". 1465

Volgens de Tilburgse commissaris moest "elke overtreding gevolgd worden door
een   verbaal" en behoefde    ook het voetgangersverkeer "in sterke mate correcties".
Wanneer dit optreden enige tijd streng was doorgevoerd, konden daarna "de teugels iets
gevierd worden".1466

Maar ook over de activiteiten van de nachtploeg was Boersma allerminst tevreden.
Naar aanleiding van een hem "van hoogerhand" ter kennis gebrachte klacht "mankeert er
veel  aan de activiteit der agenten  die in nachtdienst  zijn".  Het  maakte  op  hem de indruk
alsof de agenten de nachtdienst als een minder belangrijke dienst beschouwden en "als een
gelegenheid gebruiken  om  uit te rusten  van de particuliere bezigheden van overdag". 1467

De orde en rust op straat moest voor honderd procent worden gehandhaafd en niet
zoals tot nu toe gebeurde. "Geschreeuw en rumoer" moest op de meest krachtige wijze

1461 Verklaring van J. Poirters, politiefunctionaris Tilburg, d.d. 8 juli 1998.
1462 GAT, t.a.p., dagorder van 30 december 1942, inv.nr. 1104/1109.

1463 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, dagorder  van 19 september 1942, inv.nr. 1104/1109.

1464 GAT, t.a.p., dagorder van 3 october 1942, inv.nr. 1104/1109.
1465 Idem.

1466 Idem.

1467 GAT, t.a.p., dagorder van 28 september 1942, inv.nr. 1104/1109.
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worden tegengegaan. Al zat men binnen in posthuis of bureau zogenaamd op wacht en
hoorde buiten lawaai, dan diende  men naar buiten te  gaan en "terstond  op te treden".  De
lawaaimakers moesten naar het bureau gebracht worden en daar de nacht doorbrengen.
Het personeel werd er uitdrukkelijk op attent gemaakt dat "zonder uitzondering in de

1468komende tijd een beoordeeling der activiteit 's-nachts" zal plaatsvinden.
De aandacht voor verkeersaangelegenheden en de activiteiten van de nachtploeg

konden worden beschouwd te behoren tot de normale taken van een korpschef en zijn van
een onschuldig karakter. Dat kon niet gezegd worden van de oprichting van de afdeling
'Preventieve recherche' in november 1943. Deze vanwege het grote aantal bewakingsop-
drachten voorlopig nog kleine afdeling had namelijk tot taak een intensief onderzoek in te
stellen naar gevaarlijke personen, welke zich zwervende door het land begaven en op
openbare plaatsen werden aangetroffen. Deze afdeling moest zich kenmerken door haar
"dynamisch actief karakter" en wachtte niet af tot aangiften binnenkwamen doch "speurt
en  zoekt naar verkeerde individuen", waarbij het gebruik van honden  was  aan te bevelen.
Dat het hier geen 'gewone alledaagse politiezaken' betrof, moge blijken uit het feit dat de
inzet geschiedde op last van de korpscommandant en dat de uitvoering van opdrachten

1469van de 'SD' mede tot haar taak behoorde.
Boersma liet er ook in zijn voorschriften met betrekking tot de bewaking van het

hoofdbureau geen twijfel over bestaan dat er "krachtdadig" moest worden opgetreden. Het
in het bureau aanwezige politiepersoneel, dat in het bezit was van een vuurwapen, diende
ervoor te zorgen "dit te allen tijde schietklaar en onder zijn onmiddellijk bereik te
hebben". Bij eventuele overvallen diende voorts  niet  te lang worden gewacht  met  het  ge-
bruik van vuurwapens, maar moest "onmiddellijk raak worden geschoten". 1470

- Optreden tegen joden

Ook het optreden tegen joden, waarmede Boersma al vrij kort na zijn aantreden in
Tilburg te maken kreeg, was bepaald  niet van 'onschuldige  aard'.   In  juli  1942  had  hij
namelijk opdracht gegeven tot arrestatie van een drietal joden, die zich in een autobus
bevonden rijdende van Tilburg in de richting van de Belgische grens. Voorts had hij in
maart '43 opdracht gegeven een drietal en in april '43 een vijftal in Tilburg ondergedoken
joden te arresteren en deze "personen overgegeven of doen overgeven aan de Duitsche
Sicherheitsdienst". De opdrachten tot arrestatie waren  door hem verstrekt naar aanleiding
van ontvangen anonieme mededelingen. Aan het verweer, dat het voor hem moeilijk was
medewerking aan de arrestatie van joden te weigeren vanwege de maatregelen, die hem
dan van Duitse zijde te wachten zouden staan, is bij zijn berechting weinig gewicht toege-
kend. Het betrof immers anonieme klachten en in "redelijkheid kon Boersma niet hebben
verwacht, dat bij het daarop niet ingaan hem van Duitse zijde omniddellijk gevaar zou
hebben bedreigd".1471

In tegenstelling tot het vorenstaande staat zijn optreden bij de deportaties van de
joden in augustus 1942, toen hij adjudant Neve de oproepingskaarten een dag te vroeg liet
bezorgen.

1472

1468 Idem.

1469 GAT, archief gemeentepolitie 1844 - 1967, dagorder van 8 november 1943, inv.nr. 1108.
1470 GAT, secretariearchief 1938 - 1985, dagorder van 17 november 1943, inv.nr. doos 999 BA

dossier 4.
1471

Na-oorlogsche rechtspmak 1947,1611163.
1472 Zie hoofdstuk X.
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- Onverklaarbaar gedrag

De houding van Boersma als 'helper' van de joden in augustus 1942 is op geen enkele
wijze in te passen in zijn normale gedragspatroon. Na het ontvangen van anonieme tips
over het verblijf van joden in Tilburg -zowel v66r als na augustus 1942- gaf hij opdracht
de betreffende joden te arresteren, omdat hij bang was voor maatregelen, die hem van
Duitse zijde te wachten stonden. Bij een 'bewuste sabotage' van de voorgenomen deporta-
tie eind augustus 1942 of zelfs maar 'iets wat op sabotage lijkt' zou het gevaar voor
maatregelen van Duitse zijde vele malen groter zijn geweest. Het past evenmin in de door
Boersma gebruikte terminologie in een maandverslag dat Tilburg "Jodenvrij is gewor-
den".   Ook het groot aantal arrestaties van ondergedoken joden (ruim veertig)   in   1943
wees niet in die richting, al dient hierbij te worden opgemerkt dat deze niet altijd op
initiatief van de Tilburgse politie hebben plaats gevonden.

1473

De toonzetting van zijn dagorder van medio 1943 met betrekking tot het optreden
ten opzichte van joden staat eveneens in schrille tegenstelling tot zijn 'afwijkende' hou-
ding in augustus    1942. De dagorder is gewijd   aan de "bestrijding   van het vluchten   van
joden". Naar Duits voorbeeld werd hierin aangehaald dat "Gebleken  is dat bijna  in  alle
gevallen van sabotage en terreur steeds joden direct of indirect betrokken waren".
Boersma droeg het personeel op in het belang van de bevolking in nauwgezette plichtsbe-
trachting onverbiddellijk in te grijpen, zodra van een illegaal verblijf van joden kennis
werd genomen. De aangehouden joden dienden "onmiddellijk via den plaatselijken politie-
gezagsdrager   in  het  kamp te Vught te worden afgeleverd", terwijl eventuele voorwerpen
van waarde inbeslaggenomen moesten worden en aan de kampleiding moesten worden
overgegeven.

1474

Dit alles neemt niet weg dat het betrekkelijk lage percentage joden dat uit Tilburg in
augustus 1942 op transport is gesteld, een gunstige invloed heeft gehad op het aantal

joodse slachtoffers. Na Veghel (54%) heeft Tilburg met 55 % het laagste percentage
slachtoffers van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog in de provincie Noord-
Brabant. 1475

Of dit toegeschreven kan worden aan het bewuste handelen van Boersma is evenwel
hoogst twijfelachtig. Zijn houding ten opzichte van joden in het algemeen wijst in ieder
geval niet op enig mededogen. Ook de aanwezigheid van artsen bij de deportatie in
augustus 1942 is niets bijzonders. Dat is ook in andere steden het geval geweest en vormt
geen afdoend bewijs voor het saboteren van de voorgenomen deportatie van de joden uit
Tilburg. De daaraan verbonden risico's waren immers vele malen groter dan die aan het
niet of met de nodige vertraging reageren op binnengekomen anonieme mededelingen.

Bij de berechting door het bijzonder gerechtshof te 's-Hertogenbosch in februari
1947 werd wettig en overtuigend bewezen geacht, dat Boersma "opzettelijk den vijand
hulp heeft verleend in diens streven de joden uit Nederland te deporteren". 1476

Eerst bij de behandeling van de zaak door de Raad van Cassatie in juni 1947 werd
uitvoerig aandacht besteed aan het een dag te vroeg laten bezorgen van de oproepingen
voor deportatie. Volgens de procureur-generaal zou er "inderdaad sprake zijn van
verzachtende omstandigheden", hetgeen   voor hem aanleiding   was   om in plaats   van   de
eerder uitgesproken doodstraf een gevangenisstraf te eisen van vijftien jaar met aftrek van

1473 Idem.

1474 GAT, archief secretarie   1938  - 1984, dagorder  van   17 juli 1943, inv.nr.  doos  999 BA dossier 4.

1475
Flap  &  Arts,  De  organisatie  van  de  bezetting,  43.

1476
Na-oorlogsche rechtspraak 1947, 161.
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voorarrest. 1477

- Ten afscheid

Na een bijna tweejarig verblijf in Tilburg richtte de Tilburgse korpscommandant zich bij
gelegenheid   van de jaarwisseling    in zeer lovende woorden   tot zijn personeel.    Het   was
hem niet moeilijk gemaakt en hij  had  in "zeer ruime mate het vertrouwen genoten",  waar-
voor hij uitermate dankbaar  was.   Het  was hem voorts gebleken  dat  de   "band  in  het
geheele corps is versterkt  en de onderlinge verhoudingen  goed  zijn te noemen". Boven-
dien had hij geconstateerd dat "zeer velen zich met vollen ijver op hun moeilijke taak
werpen". Hij vertrouwde verder  op de wisselwerking tussen korpscommandant en perso-
neel, opdat "het Tilburgsche korps de bij uitstek goede Brabantsche gemeenschap mag
blijven in het belang van de aan onze zorgen toevertrouwde bevolking hier te
stede". 1478

Ook middels een dagorder nam hij in september 1944 "met leedwezen" afscheid van
het Tilburgse politiekorps, hetgeen hem zwaar viel, omdat hij "graag in Tilburg werkte".
Maar hij moest nu "gelijk mijn partijgenoten in Duitschland de storm afwachten".
Boersma had "veel begrip en toewijding en zelfs ware vriendschap tot het allerlaatst
ondervonden", waarvoor  hij heel dankbaar  was en hetgeen  voor hem steeds een aangena-
me herinnering zou blijven. En bijna lyrisch voegde hij er aan toe, dat hij van de Tilbur-
gers was gaan houden en hoopte dat zij "allen zonder kleerscheuren door den boozen tijd"
zouden komen. 1479

Zo leek er vroegtijdig een einde te zijn gekomen aan de carridre van Boersma bij de
politie, waarvoor hij zoveel had overgehad. Om een "voorspoedige loopbaan bij de politie
te bevorderen"  had hij immers zelfs dienst genomen bij de 'Waffen SS'.  Maar na Tilburg
volgde er nog een benoeming door het directoraat-generaal van politie. Met ingang van 16
september 1944 werd hij te 's-Gravenhage belast met de leiding van de orde-politie, het-
geen erop wijst dat hij in die tijd een van de 'zwaargewichten' was. Toch was het -bijna
letterlijk- niet meer dan uitstel van executie. 1480

Het is niet alleen Boersma geweest die een zwaar stempel gedrukt heeft op het Tilburgse
politiekorps. Daar waren nog verschillende andere lieden die de speelruimte voor de niet
nationaal-socialistische politiefunctionarissen bijzonder klein maakte. Wat te denken van
de bijzonder fanatieke uit Breda overgekomen agent H.K. Burger, die in Tilburg bevor-
derd werd tot opperluitenant. Hij arresteerde in Tilburg zevenentwintig onderduikers,
voornamelijk joden, waarvan er drie8ntwintig niet zijn teruggekeerd. Begin september
1944  is  hij met enige andere politiefunctionarissen,  die lid waren  van  NSB  en/of  'SS',
gevlucht. Burger werd tijdens zijn berechting door het bijzonder gerechtshof te Zwolle
voorts nog schuldig bevonden, betrokken te zijn bij een fusillade van vijftien personen in
Balkbrug. Het is duidelijk dat Burger niet alleen voor de Tilburgse burgerij maar ook
voor zijn collega's een groot gevaar vormde. Niet minder fanatiek was de beruchte opper-
wachtmeester P.J. Gerrits, die tientallen -misschien wel meer dan honderd- personen
tijdens de bezetting heeft gearresteerd en heeft uitgeleverd  aan  de ' Sicherheitsdienst'   of  de
'Sicherheitspolizei'. De mislukte aanslag op Gerrits begin  1944  was niet alleen  voor  het

1477 Tilburgsche Courant, 3 juni 1947.
1478 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, dagorder  van 21 december 1943, inv.nr.   1108.

1479 GAT, t.a.p., dagorder  van 5 september 1944, inv.nr.   1106.

1480 GAT, dossier zuivering politiepersoneel, Lijst politiepersoneel waar tegen maatregel is genomen.
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verzet maar ook voor tal van Tilburgse politiefunctionarissen een grote teleurstelling,
aangezien zij zich meer dan ooit in acht moesten nemen voor hem en zijn trawanten.

Het is duidelijk dat die apert foute politiefunctionarissen het imago van de Tilburgse
politie ernstig hebben geschaad. Dat het politieoptreden niet nog verder uit de hand is
gelopen, is vermoedelijk toe te schrijven aan het feit dat burgemeester Van de Mortel tot
juli 1944 in functie is gebleven. Hij was het ook, die in moeilijke situaties de Duitsers er-
van wist te weerhouden om drastische maatregelen te treffen. Ook korpschef Boersma
heeft terdege rekening gehouden  met  Van de Mortel, zoals onder meer bleek  uit   de  door
hem opgemaakte maandrapporten, die bestemd waren voor de Duitse autoriteiten. Daarin
werd een aantal zaken door hem niet vermeld, maar wel in een apart aanvullend rapport,
dat niet middels de burgemeester werd ingezonden.

De aanwezigheid van de 'Ordnungspolizei' en in mindere mate van de Politie Com-
pagnie Eindhoven hebben de speelruimte van de Tilburgse politiefunctionarissen nog ver-
der beperkt. Uit het grote aantal zuiveringsmaatregelen tegen politie-officieren kan
worden afgeleid, dat het uitvoerend personeel weinig steun heeft ondervonden van de
leiding.
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Hoofdstuk XVII 's-HERTOGENBOSCH

Als hoofdstad van de provincie Noord-Brabant heeft 's-Hertogenbosch bestuurlijk altijd
een belangrijke plaats ingenomen. Naast de aanwezigheid van de commissaris van de
koningin en de procureur-generaal, fgd. directeur van politie, kwamen daar tijdens de
bezetting ook nog de 'Beauftragte' van de Rijkscommissaris, de verbindingsofficier van
de   'Ordnungspolizei'  en  niet te vergeten de 'Aussenstelle'   van de 'Sicherheitsdienst'   bij.
De aanwezigheid van deze instanties maakte de speelruimte voor het politiekorps, dat
onder leiding stond van de in 1927 benoemde commissaris van politie J.H.A. Staal, bij-
zonder klein.

Alhoewel het 'Konzentrationslager Herzogenbusch' zich in de gemeente Vught
bevond, heeft ook dit invloed gehad op het functioneren van het Bossche en uiteraard in
nog grotere mate op het Vughtse politiekorps.

$   1.     Openbare  ordeverstoringen

Aangezien de eerste Duitse militairen reeds in de avonduren van de elfde mei waren
gesignaleerd en de laatste Nederlandse militairen zich in de ochtend van de twaalfde mei
uit  de stad hadden teruggetrokken,   was Den Bosch in feite  die dag reeds  om   15.00  uur
bezet. Officieel werd dit echter pas op 13 mei '40 om vijf uur 's morgens aan de
burgemeester door een Duitse luitenant, die vergezeld werd door vijf zwaar bewapende
soldaten, medegedeeld.1481

- Bekendmaking van 14 mei 1940

De op 14 mei '40 uitgegeven gezamenlijke verklaring van burgemeester F.J. van
Lanschot en de plaatselijke commandant Wentzel was de bevestiging van de "overname
van het gezag over 's-Hertogenbosch door het plaatselijk militair Commando". 1482

Er werd kennelijk stilzwijgend van uitgegaan dat de politie haar werkzaamheden zou
voortzetten, aangezien "wapens, munitie en uitzendapparaten" op het hoofdbureau van
politie moesten worden ingeleverd. Verder werd een (voorlopig) verbod van alle
"personen en vrachtvervoer met motorrijtuigen" afgekondigd, waarvoor bijzondere onthef-
fingen konden worden aangevraagd bij het plaatselijke commando in overleg met de
gemeentepolitie.

1483

Opmerkelijk was verder de invoering  van de "Duitsche tijd", hetgeen inhield  dat  de
"Amsterdamsche  tijd  van  12.00 uur  13.40 uur wordt". Iedereen werd verzocht de uurwer-
ken onmiddellijk 1 uur en 40 minuten vooruit te zetten. 1484

Door de politie was dit al op 13 mei '40 gebeurd, zoals blijkt uit het nachtrapport
van die dag, dat als nagenoeg enige mutatie vermeldt dat bij het aanvangen van de dienst

1485
(om  10  uur  n.m.) de "Duitsche tijdrekening is ingevoerd"  (11.40 uur).

Na het verschijnen van de bekendmaking van 14 mei '40 kreeg de politie het druk
met meldingen over achtergelaten militaire kledingstukken, militair materieel en munitie.

1481 Van der Heijden, Den Bosch. Als de dag van gisteren, 156/157.
1482 Huisgezin, 14 mei 1940.
1483 Idem.

1484 Idem.

1485 SAsH, archief aanvulling politie, nachtrapport van 13 op 14 mei 1940 nr. 134, inv.nr. 9.
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Van enkele meldingen op 14 en 15 mei steeg dit aantal op 16 mei '40 tot enige tientallen
meldingen van het aantreffen van voorwerpen van de meest uiteenlopende aard zoals kle-
dingstukken, kisten met munitie, een vierwielige wagen met tuig, vrachtauto's, defecte
motoren, vaten en een militaire wagen van het Rode Kruis. 1486

- Ordeverstoringen door WA

Ofschoon de eerste tijd van de bezetting geen al te grote problemen opleverde met betrek-
king tot de handhaving van de openbare orde, was het voor de politie toch een uiterst
moeilijke periode. De eerste weken werden werkdagen van twaalf uur gemaakt, hetgeen
een vergroot aantal ziektemeldingen tot gevolg had. Toen weer naar het normale dienst-
schema werd teruggekeerd, daalde weliswaar het aantal ziekmeldingen, maar kreeg de
politie te maken met een geheel nieuw probleem, veroorzaakt door het provocerend
optreden van de NSB-aanhang.

- Komst van WA-formatie uit Tilburg

De eerste grote confrontatie tussen WA en het publiek vond plaats in de tweede helft van
augustus, toen een grote groep WA-mannen uit Tilburg versterkt met enige NSB-ers uit
Breda zich naar 's-Hertogenbosch begaf om daar een tocht door de stad te maken. De
Bossche politie was door hun collega's uit Tilburg gewaarschuwd, dat het in de bedoeling
van de WA-groepen uit Tilburg en Breda lag om de "plaquette van Chamberlain in het
plantsoen" te vernielen. Na deze mededeling werd overleg gevoerd met de 'Ordnungspoli-
zei' teneinde "daadwerkelijke bemoeiing van Duitsche militairen met relletjes te voorko-
men". Door 'hauptsturmfiihrer'  Kute  werd in overweging gegeven "een eventuele stoet  te
laten trekken". 1487

Vanuit Breda werd middels een aldaar op de Teteringse dijk geposteerde politieman
bericht ontvangen, dat slechts Ztn personenauto met de West-Brabantse secretaris van de
NSB en enige anderen richting Tilburg was gepasseerd. De deelname uit Tilburg was
aanzienlijk groter, aangezien de politie uit die stad mededeelde, dat twee vrachtauto's
(veewagens) en 66n autobus richting Den Bosch waren vertrokken. 1488

Tegen negen uur zagen particulieren maar ook de commissaris van politie, dat de
NSB-ers hun voertuigen parkeerden op de Willem van Oranjelaan en een "optocht richting
stad formeerden". Aangezien het volgens de commissaris van politie niet mogelijk  was
om  de  "stoet  voor de Vughterbrug te houden", werd besloten de optocht door te laten  en
werden de "meest uitgebreide ordemaatregelen genomen". 1489

Tijdens de tocht door de binnenstad deden zich "geenerlei wanordelijkheden voor,
dan alleen dat het volk op de Parade en in de Hinthamerstraat en later nog op de Markt
erg  joelde".  Na het passeren  van de optocht  is aan bepaalde groepen  van het publiek  op
de  Markt, die luidruchtig waren, "last gegeven te zwijgen". Bovendien werd hen opgedra-
gen zich te verspreiden en werd "bevel tot doorloopen" gegeven. Volgens de rapporteren-
de hoofdinspecteur van politie was "binnen een half uur na het vertrek van de demon-
stranten alles weer volkomen rustig". 1490

Door een onderofficier van de 'Feldgendarmerie' was aan een dienstdoende agent

1486 SAsH, t.a.p., dagrapport van 16 mei 1940 nr. 138, inv.nr. 9.
1487 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 24 augustus 1940 nr 238, inv.nr. 9.
1488 Idem.
1489 Idem.
1490 Idem.
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van politie gevraagd waarom niet was opgetreden tegen "het gejoel op de Parade, dat
vermoedelijk te voorkomen ware geweest".  Hij  had de agent medegedeeld hierover  een
rapport te verwachten. Ook de procureur-generaal had later op de avond om inlichtingen
gevraagd, die hem door de hoofdinspecteur waren verstrekt. 1491

Afgezien van het feit dat voor de gehouden optocht geen vergunning was verleend,
hetgeen enkele maanden later ook niet meer nodig was, had de politie kunnen voorkomen
dat het provocerende optreden van de WA uit Tilburg op een veldslag was uitgelopen.

- Betrekkelijke rust

Ook in de komende maanden hebben zich wel kleine incidenten rondom het optreden van
de NSB voorgedaan, maar tot ernstige ordeverstoringen hebben die niet geleid, waar-
schijnlijk mede door het feit dat de politie hierop alert reageerde.

Zo waren tijdens de colportage op 23 november '40 "eenige volksoploopen ont-
staan", doordat opgeschoten jongelui  zich  met "een courant  in hun jasceintuur op irrite-
rende wijze ophielden" in de nabijheid van de NSB-colporteurs. Dit nu was voor de
commissaris van politie aanleiding om hierop onmiddellijk te reageren door middel van
een dienstorder. Hierbij had ongetwijfeld een rol gespeeld, het feit dat, indien tijdens de
colportage de weerafdeling der NSB werd uitgescholden of met stenen gegooid, de WA
zich mocht verweren, zolang geen politie aanwezig was. Vandaar dat de commissaris van
mening was dat voorkomen moest worden, dat zich bij de standplaatsen der colporteurs
onregelmatigheden zouden voordoen. 1492

Het uitgangspunt van de commissaris van politie was dat volksverzamelingen niet
geduld konden worden en dat die voorkomen konden worden door tussen de colportage-
posten te surveilleren. Daarvoor diende de inspecteur van dienst de dienst zodanig op te
zetten dat die surveillance ook werkelijk aanwezig was en dat de hoofdagent der controle
" voortdurend ter plaatse"    was. Het voornaamste uitgangspunt   was   dat het ontstaan   van
volksmassa's voorkomen moest worden en in ieder geval uit elkander werden gedreven.
Voor het geval personen de orde zouden willen of kunnen verstoren of op provocerende
wijze werden aangetroffen, dan moesten zij -aldus de dienstorder- onmiddellijk naar het
bureau worden geleid. 1493

- Regelmatig incidenten vanaf begin   1941

Aan de betrekkelijke rust in 1940 op het gebied van de openbare orde kwam in het
volgende   jaar    al    vrij    snel een einde. Vanaf begin februari    '41    was er vrijwel iedere
zaterdag en zondag sprake van een "opeenhoping van personen" in het centrum van de
stad. Vooral de verschijning van enige Nederlanders in 'SS'-uniform heeft de nodige
commotie veroorzaakt. Op zondag 9 februari 1941 was er tegen vijf uur sprake van een
grote oploop op de Markt, waar drie Nederlanders in een dergelijk uniform verschenen.
Dankzij het "krachtdadig optreden van aanwezige agenten, waaronder twee motorrijders,
die   met de motor het aanwezige publiek uit elkaar dreef",   is   het   niet   tot een botsing
gekomen.

1494

Ook de volgende zondag veroorzaakte het in een Duits 'SS'-uniform lopen van een

1491 Idem.
1492 SAsH, archief aanvulling politie, dienstorder van commissaris van politie d.d. 28 november 1940,

inv.nr. 267.
1493 Idem.

1494 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 9 februari 1941 nr. 40, inv.nr. 11.
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Bosschenaar op de Hoogesteenweg nabij de Luxor-bioscoop de nodige commotie. Hij
werd door drie- tot vierhonderd personen gevolgd, die "onder dreiging met de gummi-
knuppel, zonder dat er geslagen is, zonder pardon uit elkaar zijn gedreven".

1495

De volgende dag verwekte het verschijnen van de 'SS'-er in uniform wederom de
nodige opschudding, waarbij een man de 'SS'-er wilde fotograferen. Op verzoek van de
'SS'-er is de fotograferende man aangehouden en met zijn fototoestel overgebracht naar
het politiebureau. Hij werd na een kort verhoor weer snel in vrijheid gesteld. 1496

- Onrustig in bioscopen

Nadat half november 1940 door de leider van de WA-afdeling Den Bosch was geklaagd
dat tijdens de vertoning van het 'Wereld-nieuws' in de bioscopen "gejuich en joelingen
plaatsvinden vermoedelijk  om  hun goed- of afkeuring hieraan te willen geven", werden er
door de politie regelmatig controles in de bioscopen gehouden.

1497

Vrijwel dagelijks werd er hierna in de dagrapporten melding gemaakt van het feit
dat er 'geen bijzonderheden' waren. Een enkele keer was het "tijdens het vertonen van de

1498WA-film doodstil in de zaal" maar van incidenten was geen sprake.
Maar ook hierin  kwam in februari 1941 verandering. Tijdens het 'Nieuws', waarbij

de inhaling van de nieuwe commissaris in de provincie Limburg werd vertoond, werd er
verschillende malen gelachen en gehoest. Door de aanwezige politieman "werd direct het
licht aangedraaid totdat het publiek rustig  werd".  Bij de vertoning van het verdere nieuws,
waarin de begrafenis van de WA-man Koot, was de zaal "half verlicht" en was alles

rustig gebleven.
1499

Ook in het Luxor-theater werd er die avond tijdens het 'Wereldnieuws' gehoest en
gedroeg het publiek zich niet rustig. "Dit herstelde zich echter terstond, zodra de politie
met ontruiming van de zaal dreigde". 1500

In 1942 was er slechts een keer sprake van een incident tijdens het vertonen van het
'journaal'. Een bezoeker boog zijn hoofd naar beneden omdat hij "niets wilde  zien".  Ach-
ter hem zat echter een 'SS'-er die hem aan de oren trok, waarop vervolgens de bemidde-
ling van de aanwezige politieman werd ingeroepen. Nadat ook een patrouille van de
'Feldgendarmerie' was gearriveerd     " is het gebeurde door beiden tot tevredenheid
opgelost" en kon de agent rapporteren dat "er geen ordeverstoring had plaatsgevon-
den".1501

- Leden Nederlandse Unie veroorzaken onrust

Begin april '41 zijn het de leden en sympathisanten van de Nederlandse Unie, die in het
stadscentrum voor de nodige onrust zorgen door het op straat opzichtig tonen van of lezen
in de Unie-krant. Het begon op het eind van de middag toen iemand een krant in de Unie-
winkel kocht en vervolgens  met de "uitgevouwen krant de straat  op  ging".  Door drie juist
passerende WA-mannen  werd hem verzocht de krant  in de "binnenzak te steken".   Een
voorbijganger, die ook een Unie-speldje droeg, zei dat hij dat niet behoefde te doen,

1495 SAsH, t.a.p., dagrapport van 16 februari 1941 nr. 47, inr.nr. 11.
1496   SAsH, t.a.p., dagrapport 17 februari 1941 nr. 48, inv.nr. 11.
i497 SAsH, t.a.p., dagrapport 11 november 1940 nr. 318, inv.nr. 10.
1498

SAsH, t.a.p., nachtrapport  van  11  op 12 december  1940 nr. 346, inv.nr.   10.

1499 SAsH, t.a.p., dagrapport 23 februari 1941 nr. 54, inv.nr. 11.
1500 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 23 op 24 februari 1941 nr. 54, inv.nr. 10.
1501     SAsH, t.a.p., nachtrapport van 27 op 28 juni 1942 nr. 178, inv.nr. 13.
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waarop een van de WA-mannen de krant afpakte. Hierop zeiden de Unie-leden aangifte te
gaan doen op het politiebureau, waarop de WA-mannen met hen meegingen. In de hal
van het politiebureau kregen een van de Unie-leden en een van de WA-mannen woorden,
waarna de WA-man de ander met de krant sloeg, die daarop met zijn wandelstok terug-
sloeg. Vervolgens gaf de WA-man de krant terug en zagen de Unie-leden af van het doen
van een aangifte. 1502

Teneinde verdere escalatie te voorkomen werd door de politie contact opgenomen
met de commandant van de WA, die verklaarde dat door de WA tegen "provocatie door
in  de stad lopende jongelui zou worden opgetreden, indien de politie   dit  niet   deed".
Vervolgens droeg de hoofdinspecteur van politie het personeel op om "voorbijgangers te
zeggen de krant  in de binnenzak te steken en tegen provocerend optreden te waken".  Te-
gen de  WA werd gezegd "zoo mogelijk eerst de politie te waarschuwen". 1503

Kort daarna kwam er weer een man aan het bureau, die toen hij op straat de Unie-
krant stond te lezen, door drie WA-mannen was aangezegd de krant op te bergen. Toen
hij  hieraan niet direct wilde voldoen, zijn "allen  naar het politiebureau gegaan".  Toen
kwam ook aan de orde dat in de Unie-winkel door het "open raam kranten werden ver-
kocht, waardoor mensen  op het trottoir stonden", hetgeen aanleiding tot ordeverstoring
zou kunnen zijn. Vandaar dat het Unie-personeel werd aangezegd het raam te sluiten en
uitsluitend in de winkel kranten te verkopen. 1504

Van de kant van de WA werd voorts nog geklaagd over het feit dat door de Unie-
leden  "huis  aan huis gecolporteerd zou worden", hetgeen  door het Unie-personeel  in  alle
toonaarden werd ontkend. Wel zou er sprake zijn geweest van het werven van abonnees,
waarbij door Unie-leden aan woningen werd aangebeld, terwijl zij een Unie-blad in de
handhadden. 1505

Het is duidelijk dat door de leden van de Nederlandse Unie de nodige vindingrijk-
heid aan de dag werd gelegd om de gehate WA-mannen het leven zuur te maken. Aan de
politie de onaangename taak te voorkomen, dat een en ander uit zou draaien op een
geweldadig treffen. Hierbij dient men weI te beseffen, dat het de WA inmiddels was
toegestaan bij afwezigheid van de politie personen die hen uitscholden of met voorwerpen
gooiden, "vast te nemen en onverwijld aan de politie over te geven" of deze te "onder-
houden". De tactiek  van de Bossche politie  was er kennelijk opgericht  om  de  WA  zo
weinig mogelijk gelegenheid te geven van deze 'bevoegdheid' gebruik te maken. 1506

- NSDAP laat van zich horen

Half april '41 liet ook de NSDAP van zich horen. Op een aantal plaatsen in de stad
waren leuzen aangeplakt  met het opschrift "Holland voor Hitler", "Duitsch verleden...
Duitsch heden" en "Leest het weekblad Het Nieuwe  Volk". De affiches waren voorts
voorzien van de hakenkruisvlag  en de letters 'NSDAP'.i.1507

De volgende nacht werden door de politie een drietal personen aangehouden wegens
het   "vervoeren  en  bij zich hebben van plakmateriaal", hetgeen  in de Algemene Politie
Verordening verboden was. Zij hadden diverse pamfletten bij zich met o.a. als opschrift

1502 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 5 april 1941 nr. 95, inv.nr. 11.
1503 Idem.

1504 Idem.

1505 Idem.

1506 SRE, secretariearchief 1934 - 1969, richtlijnen voor het optreden van de Nederlandse politie en
Weerafdelingen bij politieke gebeurlijkheden  d.d.  27 januari 1941, inv.nr. B 02415.

1507 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 15 april 1941 nr. 105, inv.nr. 11.
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"Neder-Duitsch....Weder Duitsch",    "Een   Volk,   een   Rijk, een Fuhrer", "Strijdt   met   de
NSDAP",   "Met van Rappard voor Hitler" en "Duitsch  is ons bloed". De jongelui  van  17,
18 en 19 jaar werden naar het politiebureau overgebracht, waar hen proces-verbaal werd
aangezegd. De pamfletten, de lijmpot en de ladder, die zij bij zich hadden, werden
inbeslaggenomen.

1508

- Er moest geweld worden gebruikt

Eind april en in de eerste helft van mei was er diverse malen sprake van vechtpartijen
tussen het publiek en leden van de WA. Op 29 april '41 ontstonden de moeilijkheden toen
enige WA-mannen een OZO[Oranje Zal Overwinnen]-speldje, dat een burger op zijn jas
droeg, daarvan afrukte. Opmerkelijk is dat ook van dit voorval weer onmiddellijk telefo-
nisch kennis werd gegeven aan de politie, die vervolgens de Pensmarkt heeft ontruimd en
de orde heeft hersteld zonder dat van de wapens gebruik behoefde te worden ge-
maakt. 1509

Bij de relletjes, die twee dagen later ontstonden, omdat een WA-man op irritante
wijze op en neer bleef lopen in de straten van het centrum, moesten wel enige "klappen
met de gummistok worden gegeven om de mensenmenigte uit elkaar te drijven". 1510

Op diezelfde avond ontstond er weer een relletje, toen dezelfde WA-man steeds
rond de Markt bleef lopen. Op een gegeven moment bleef hij staan, waarop een tiental
mensen om hem heen ging staan. De politie maande "hen om door te lopen en niet te
blijven staan, omdat het anders op uitlokken zou lijken". Blijkens de mutatie   in  het
nachtrapport was een niet "met naam bekend persoon, die werkzaam was bij den Luchtbe-
schermingsdienst" het niet eens met het optreden van de rechercheur ter plaatse. 1511

In de daarop volgende week deden zich weer enkele relletjes voor, waarbij wederom
de WA-mannen door een groot aantal jongelui werden gevolgd. 's Avonds ontstond er in
de Hinthamerstraat tussen burgers en een tiental WA-mannen een vechtpartij die vermoe-
delijk het gevolg was van het "opvallende gedrag van een tweetal meisjes, die als
publieke vrouw bekend stonden" en die in het gezelschap verkeerden van Duitse mili-
tairen. Door de burgers werd hierop afkeurend gereageerd, waarop op hun beurt de WA-
mannen zich met een en ander gingen bemoeien en vervolgens "met hun koppelriemen op
het publiek insloegen". Nadat een agent met getrokken sabel het publiek gesommeerd  had
op te houden, keerde de rust weer. 1512

Ook zou er sprake zijn geweest van bedreiging van enige leden van de Jeugdstorm
in de omgeving van de Hinthamerstraat, waarna een afdeling van de WA daarheen was
gegaan  om "dit voorval  in 't reine te brengen". Hierbij  zou  de WA gebruik hebben  ge-
maakt van de koppelriem, waarmede enige klappen zouden zijn uitgedeeld tegen het aan-
wezige publiek.  Bij dit voorval  was de politie evenwel niet betrokken geweest. 1513

Nog diezelfde avond zagen enige tijd later ter plaatse gekomen agenten hoe in de
Hinthamerstraat andermaal enige WA-mannen met hun koppelriem in de hand tussen het
publiek doorliepen. Door de agenten werd onmiddellijk gebruik gemaakt van hun gummi-
stok  en  "werd het publiek uiteen geslagen".   In zeer korte  tijd  was  de orde hersteld  en

1508 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 15 op 16 april 1941 nr. 105, inv.nr. 11.
1509

SAsH, t.a.p., dagrapport van 29 april 1941 nr. 119, inv.nr. 10.

1510 SAsH, t.a.p., dagrapport van 1 mei 1941 nr. 121, inv.nr. 10.
1511 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 1 op 2 mei 1941 nr. 121, inv.nr. 10.
1512 SAsH, t.a.p., dagrapport van 13 mei 1941 nr. 133, inv.nr. 11.
1513 Idem.
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gingen de "WA-mannen  naar het WA-huis".1514

- Ook het Nationaal Front mengt zich in de strijd

Half mei '41 liet ook het Nationaal Front van zich horen. Op de hoek van de Schapen-
markt zou er gevochten zijn tussen enige WA-mannen en enige leden van het Nationaal
Front. Volgens de politie was het niet meer dan een "woordenwisseling" en was de orde
met behulp  van toevallig voorbijkomende marechaussees spoedig hersteld. 1515

's Middags werd er door een op de Schapenmarkt wonende kleermaker kennis ge-
geven dat er op zijn ramen een groot pamflet van de "politieke beweging van Arnold
Meijer is geplakt".

Twee dagen later werd ook het WA-huis in de Verwerstraat vol geplakt met
dezelfde soort pamfletten, die door de zorg van de gemeentereiniging werden verwij-
derd.1516

Dezelfde avond ontstond er enig tumult omdat volgens NSB-ers iemand in een
"verboden uniform" op straat liep. Het ging om een uit Oisterwijk afkomstige man die
volgens eigen verklaring de "kleederdracht van de wandelklub van het Nationaal Front
droeg". Aangezien  er geen verbod bestond   "tot het dragen  van een dergelijk uniform"
werd hij door de politie heengezonden.

1517

Ook in de daarop volgende weken deden zich nog enkele incidenten voor met
aanhangers van het Nationaal Front. Zo probeerden "opgeschoten jongens van de partij
van Arnold Meijer telkens achter in uniform lopende WA-mannen" op de Markt te gaan
lopen. Door de politie werden deze jongens meerdere malen verspreid waarbij zich geen
wanordelijkheden hebben voorgedaan". 1518

- WA gebruikt geweld

Vanaf half mei '41 is er regelmatig sprake van het gebruik van geweld door WA-mannen.
Op 17 mei '41 werd bij een grote vechtpartij in de Hinthamerstraat door NSB-ers een
gummistok gebruikt, die door de politie werd afgenomen. Later beklaagde men zich vanaf
het NSB-huis, dat er ook een koppelriem door de politie inbeslag zou zijn genomen,
hetgeen niet het geval bleek te zijn. 1519

Enkele dagen later was het weer de hele avond rumoerig in de stad, omdat een
"groep NSB-ers gelijk een wilde horde" vanaf het kringhuis Ridderstraat over de Markt
naar de Hinthamerstraat liep, daarbij gevolgd door het aanwezige publiek. Door de politie
moest het opeengelopen publiek meerdere malen "uiteengedreven" worden. Omstreeks
22.40 uur werd een burger plotseling "van achteren aangevallen door vier NSB-ers en met
koppelriemen tegen de grond geslagen". Volgens de NSB-ers   zou hij gezegd hebben:

"Hang ze op" en bij een ontstane schermutseling een van de NSB-ers de pet van het hoofd
hebben geslagen. De man ontkende een en ander en werd "op verzoek van de WA na te
zijn onderhouden heengezonden".

1520

Aangezien het niet denkbeeldig was dat door de relletjes niet alleen de daarbij

14 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 13 op 14 mei 1941 nr. 133, inv.nr. 11.
1515 SAsH, t.a.p., dagrapport 15 mei 1941 nr. 135, inv.nr. 11.
1516 SAsH, t.a.p., dagrapport van 17 mei 1941 nr. 137, inv.nr. 11.
1517 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 17 op 18 Mei 1941, inv.nr. 11.

1518 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 3 op 4 juni 1941, inv.nr. 11.
1519 SAsH, t.a.p., dagrapport van 17 mei 1941 nr. 137, inv.nr. 11.
1520 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 21 op 22 mei 1941 nr. 141, inv.nr. 11.
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betrokken personen maar ook de gehele burgerij gevaar zouden lopen, werd eind juni '41
uit illegale kringen opgeroepen om een andere taktiek te volgen. "Blijf weg van de Marla
en schep een volkomen luchtledig rondom colporteerende NSB-ers en tartend rondwande-
lende WA-mannen". Volgens de gestencilde oproep  aan de stadgenoten,  was  dit de "beste
en eenig doeltreffende methode tegen de veroveraars  van de straat". 1521

Opmerkelijk is het dat begin augustus '41 ten tijde van het verschijningsverbod van
De Unie door de hoofdinspecteur van politie de colportage van kranten door de NSB op
de hoek Stationsplein-Boschveldweg   "in het belang der openbare   orde werd gestaakt".
Helaas wordt in de mutatie geen melding gemaakt van de aanleiding voor deze uiterst
zelden genomen maatregel tegen de NSB. 1522

In het najaar deed zich nog een ernstig incident op de Markt voor, waarbij niet
alleen een student uit Nijmegen in het gezicht werd geslagen, maar waar twee bij de
politie bekende figuren  met "een bajonet hadden gedreigd". Deze laatsten  zijn  door  de
"inmiddels verschenen Ordnungspolizei meegenomen". 1523

Ook bij een op zondag 12 oktober '41 gehouden optocht van de WA deden zich
diverse vechtpartijen voor. Op verschillende plaatsen keerde het publiek "zich met groote
getale met de rug" naar de WA, waarbij telkens enige WA-mannen uit het gelid liepen en
de mensen in het gezicht sloegen. De ontstane vechtpartijen o.a. op de Pelssingel, de
Markt en de Hinthamerstraat werden door de politie direct beeindigd door "het publiek
uiteen te jagen". Er werden geen arrestaties verricht. 1524

- Kraam op de Markt

Rondom een door de NSB opgestelde propagandakraam op de Markt was er regelmatig
sprake van 'incidenten'.  Op 27 augustus  '41  zou een toeschouwer tegen een NSB-propa-
gandist "Gekken" geroepen hebben. De man ontkende dit evenwel en zei tegen de hem
bekende Van Eck "Kom Ecke" geroepen te hebben. De betreffende NSB-propagandist
haalde ook flink  uit  naar de politie. Tegen een aanwezige hoofdagent van politie  zei  hij:" Luister goed agentje. Wij hebben    lak    aan alle voorschriften en verordeningen.     Wij
nemen het recht zelf in de hand en zullen dat volgende maand bewijzen door het laten
verschijnen van het blad De Opstand". Hierna vorderde hij de bewuste hoofdagent, dat hij
in de voorste rijen staande jongelui zou gelasten "de sigaretten weg te werpen, aangezien
dit niet passend  was".

1525

- Rustiger na einde van Nederlandse Unie

Door de inbeslagname en de afkondiging van een verschijningsverbod van De Unie in de
zomermaanden, gevolgd door de opheffing van het blad in september '41 was er op straat
niet langer sprake van een gespannen sfeer als gevolg van de colportage met De Unie en
Volk  en   Vaderland.1526

Toen in december '41 de Nederlandse Unie werd verboden en de plaatselijke kanto-
ren en winkels werden verzegeld en gesloten, verdween daarmede nog een belangrijke

1521 SAsH, t.a.p., dagrapport van 27 juni 1941 nr. 179, inv.nr. 11.
1522 SAsH, t.a.p., dagrapport van 2 augustus 1941 nr. 215, inv.nr. 12.
1523

SAsH, t.a.p., dagrapport  van 8 oktober  1941  nr. 281, inv.nr.   12.

1324 SAsH, t.a.p., dagrapport  van 12 oktober  1841  nr. 285, inv.nr.  12.
1525 SAsH, t.a.p., dagrapport  van 27 augustus  1941  nr. 239, inv.nr.   12.
1526 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Weretdoorlog", deel 5 eerste helft, 103.
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aanleiding tot incidenten. 1527

Het is dan ook niet te verwonderen, dat het aantal verstoringen van de openbare
orde in het volgende jaar drastisch verminderde. Was er in 1941 vrijwel wekelijks sprake
van grotere of kleinere incidenten, waarbij de WA-mannen een hoofdrol speelden, in
1942 was hiervan nog nauwelijks sprake. De NSB had de 'straat veroverd' en hun tegen-
standers moesten naar andere middelen uitzien om hun ongenoegen kenbaar te maken.

Toch bleef de sfeer gespannen, hetgeen moge blijken uit het feit dat in mei 1942 na
het beeindigen van een vechtpartij op de hoek Zuid-Willemsvaart-Krommenvaart het
toegestroomde publiek geen gevolg wenste te geven aan de aanmaning van de politieman
om zich te verwijderen. De politieman greep hierop zijn sabel en begon in de richting van
het   publiek te slaan "zonder   dit te raken".   Ook   dit had evenwel   niet het gewenste
resultaat, aangezien  hij  door het publiek werd "uitgejouwd en uitgescholden". Aangezien
men geen gevolg wenste te geven  "om naar binnen  te  gaan", was vervolgens  door  hem
"een schot gelost  uit zijn dienstrevolver", waarna  de  "orde ter plaatse is hersteld".1528

Begin juli '42 was het met een hakenkruisvlag zwaaien door een jongen van dertien
jaar en de mededeling dat de Duitse Weermacht de school aan het Hinthamerbolwerk
kwam vorderen, voldoende om een volksoploop te veroorzaken. Aanvankelijk waren het
alleen maar kinderen, maar later voegden zich daar ook ouderen bij en ontstond er een
vechtpartij. Drie vechtersbazen werden aangehouden   en   naar het politiebureau overge-
bracht. 1529

Maar ook daarna bleef het echter nog geruime tijd onrustig op straat. Toen enige
buurtbewoners geen gevolg gaven aan de aanmaning van de politie "om in hun woningen
te  gaan  en te blijven",   werd in opdracht  van de aanwezige hoofdinspecteur van politie
overgegaan tot inname van hun persoonsbewijzen, die zij de volgende dag aan het politie-
bureau konden komen terughalen. 1530

Van ernstige ordeverstoringen als gevolg van het optreden van de NSB of de WA is
evenwel geen sprake meer. Medio juli 1943 is er nog sprake van enige onrust tijdens

1531bijeenkomsten in het 'Casino',  maar dat mag nauwelijks enige naam hebben.

- Ordeverstoringen door Duitse militairen

Ook Duitse militairen waren vanaf half juli '40 regelmatig betrokken bij verstoring  van de
openbare orde. Deze hadden evenwel een heel ander karakter en deden zich meestal voor
in of rondom caf6's.

Het eerste incident deed zich voor op 21 juli 1940, toen een Duitse militair niet
werd  toegelaten in  een caft omdat het overvol  was  en er "niemand  meer  bij  kon".  Toen
de militair dreigde de ruit van de gesloten toegangsdeur in te slaan, belde de cafthouder
de   'Ortskommandant',   die   op zijn beurt de politie in kennis stelde.   Maar niet alleen  de
politie doch ook een detachement van de Duitse politie verscheen vervolgens ter plaatse,
die de Duitse soldaat meenamen. 1532

In het najaar was er wederom sprake van een vechtpartij tussen burgers en Duitse
soldaten. Ditmaal in een danshuis, waarbij op straat met een revolver zou zijn geschoten,

1527 De Jong, a.w., deel 5 eerste helft, 203/204.
1528

SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport  12  mei  1942  nr. 132, inv.nr.   13.

1529
SAsH, t.a.p., dagrapport van 7 juli 1942 nr. 188, inv.nr. 13.

1530 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 7 op 8 juli 1942 nr. 188, inv.nr. 13.
1531

SAsH, t.a.p., dagrapport van 14 juli 1943 nr. 195, inv.nr. 16 en nachtrapport van 22 op 23 juli
1943 nr. 203, inv.nr. 16.

1532 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 21 juli 1940 nr. 204, inv.nr. 9.
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hetgeen door de Duitsers evenwel werd ontkend:533

Begin '41 werd er in een andere danszaal echter wel degelijk geschoten. Een van de
Duitse militairen pakte tijdens het dansen zonder duidelijke aanleiding een revolver en
loste daarmede een schot op de dansende paren. Daardoor werd een Duitse onderofficier
in het dijbeen getroffen en vervolgens ook een Nederlands meisje in het linkeronderbeen.
De slachtoffers zijn naar het Groot Ziekengasthuis vervoerd. Door de zaalhouder was ook
de 'Sicherheitspolizei' gewaarschuwd die ter plaatse kwam en de schutter arresteer-
de. 1534

Ook  in het najaar   '41   was er sprake  van een schietpartij. Een Duits militair,  die  na
een ontstane ruzie een caf6 had ontruimd, had buitengekomen enige schoten gelost. In
samenwerking met de 'Feldgendarmerie' werd een onderzoek ingesteld en kon de Duitse
militair worden opgespoord in de woning van een Nederlandse vrouw met wie hij die
avond uit was geweest. De in het caft voor assistentie verschenen politieman was door de
Duitse militair niet bedreigd, nadat hij zich als politieman bekend had gemaakt, omdat de
militair, zoals  hij  zei,  "ook bij de politie was". 1535

- Vrijwel wekelijks incidenten

Nagenoeg iedere week deden zich wel een of meer ernstige incidenten met Duitse militai-
ren voor, waarbij in diverse gevallen ook sprake was van het lossen van schoten.

In maart '41 was er sprake van een drietal gevallen van schennis der eerbaarheid
door een Duitse militair op een fiets zowel ten opzichte van een kind als van een juf-
frouw. 1536

Ook was er sprake van enkele gevallen waarbij een vrouw zou zijn aangerand en
daarbij bovendien mishandeld. 1537

Veel incidenten deden zich voor in of rondom cafd's of soortgelijke localiteiten. Zo
werden bij een cafdhouder de ruiten aan de achterzijde van zijn woning door drie Duitse
militairen vernield.1538

Enkele weken later werd de eigenaar van een frites-zaak om twee uur 's nachts ge-
dwongen zijn zaak te openen voor enkele Duitse militairen, een Duitse juffrouw en een
burger. Vervolgens haalden zij drank uit de kast en zat de burger een gebakken ei te eten.
De frites-baas had zijn zaak na "herhaaldelijk kloppen op de ramen opengemaakt om
burengerucht te voorkomen". 1539

- Verschillende mishandelingen

In de tweede helft van 1941 is eveneens regelmatig sprake van mishandeling van burgers
door Duitse militairen. Zo werd begin september '41 een bakker die op weg was naar zijn
werk op de Sint Janssingel aangesproken door twee Duitse militairen, die hem iets vroe-
gen, wat hij niet verstond. Hierop werd hij door een van de militairen met een "scherp
voorwerp in het gezicht geslagen, waarbij hij een wond opliep in het gezicht, die moest

1533 SAsH, t.a.p., dagrapport 13 october 1940 nr. 289, inv.nr. 10.
1534 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 2 op 3 februari 1941 nr. 33, inv.nr. 11.
1535 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 8 op 9 november 1941 nr. 311, inv.nr. 12.

1536    SAsH, t.a.p., dagrapporten van 4, 6 en 12 maart 1941 nrs. 63, 65 en 71, inv.nr. 11.
1537 SAsH. t.a.p., dagrapport van 12 maart 1941 nr. 71 en nachtrapport van 3 op 4 mei 1941, nrs. 71

en 123, inv.nr. 11.

1538 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 1 op 2 september 1941, nr. 244, inv.nr. 12.
1539 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 4 op 5 october 1941 nr. 277, inv.nr. 12.
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worden gehecht".1540
In dezelfde week werden een tweetal burgers in de Scheidingstraat door vijf tot zes

Duitse militairen zo ernstig gewond dat zij per ziekenauto naar het ziekenhuis moesten
worden overgebracht. Bovendien liepen ook nog twee jongelui van 13 en 18 jaar lichtere
verwondingen  op.   Van het gebeurde werd kennisgegeven  aan de 'Ortskommandantur',
waarna door de 'Feldgendarmerie' een onderzoek werd ingesteld. Hiervoor was de
politiemotor "ter hunner beschikking gesteld". 1541

Op dezelfde dag werd ook nog een burger door een Duits militair mishandeld, die
daarbij een verwonding opliep aan de lip en wiens duim vermoedelijk werd gebroken. Hij
werd overgebracht naar het Groot Ziekengasthuis. 1542

- Minder incidenten

Om niet geheel verklaarbare redenen vertoonde ook het aantal ordeverstoringen, waarbij
Duitse militairen betrokken waren, in 1942 een daling.

Wel was er in januari '42 nog sprake van een ernstig zedendelict. Een zeventienja-
rige dienstbode had in de eetsalon van haar vriendin kennis gemaakt met een Duits mili-
tair, die haar naar huis zou brengen. Hij nam haar mede naar de Markt en liet haar
plaatsnemen in zijn auto. In plaats van haar naar huis te brengen, reed hij met haar naar
de Koning Willem I-kazerne, waar hij haar meenam naar een kamer, die hij afsloot. Daar
werd zij op een bed vastgebonden en verkracht. Tegen de morgen bracht hij haar weer
buiten de kazerne en liet hij haar in de sneeuw achter, waar zij enkele uren later bewuste-
loos werd aangetroffen. 1543

Een ander ernstig incident heeft zich voorgedaan medio 1942 toen op het perron van
het station der Nederlandse spoorwegen een zevenentwintigjarige controleur van de auto-
busonderneming 'Vitesse' op het perron werd neergeschoten vermoedelijk door een lid
van de Duitse   'SS'. De echtgenote  van de controleur hoorde  in het Nederlands roepen
"Sta  of ik schiet", waarna  zij een schot hoorde  en  zag  dat  haar  man in elkaar zakte. Nadat
ter plaatse eerste hulp was verleend, werd hij zwaar gewond overgebracht naar het Groot
Ziekengasthuis. 1544

- Minder schietpartijen

Ook het aantal meldingen over het schieten door Duitse militairen vertoonde een aanzien-
lijke teruggang. Wel was er in de eerste helft van juli '42 nog sprake van het "lossen van
een vijftal schoten uit hun revolvers" door zes tot zeven onder drankinvloed verkerende
Duitse militairen. 1545

In de eerste helft van 1943 was er wederom enige malen sprake van het lossen van
een of meer schoten door Duitse militairen. Zo werden in februari 1943 na het lossen van
enkele schoten de naar buiten gekomen bewoners van de Snellestraat door die militairen
gesommeerd om naar binnen te gaan, waarbij gedreigd werd met een revolver, terwijl in
maart op weg naar het station op de Stationsweg door twee Duitse militairen "in gezel-

1540 SAsH, t.a.p., nachtrapport  van  I  op 2 september  1941  nr. 244, inv.nr.   12.
1541

SAsH, nachtrapport van 7 op 8 september 1941 nr. 250, inv.nr. 12.
1542 Idem.

1543 SAsH, t.a.p., dagrapport van 24 januari 1942 nr. 24, inv.nr. 13.
1544 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 19 op 20 juli 1942 nr. 200, inv.nr.  13.
1545    SAsH, t.a.p., nachtrapport van 12 op 13 juli 1942 nr. 193, inv.nr. 13.
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schap van een dame" een keer werd geschoten.
1546

In april 1943 werd er zelfs een schot gelost vanaf de brug over de Die door de
daar staande Duitse schildwacht  op een politieagent "zonder  dat  hij was aangeroepen".
Nadat hij was afgestapt en daar ongeveer vijf minuten had gestaan, was hij weer
opgestapt om naar zijn post te rijden. Toen werd hij aangeroepen door de schildwacht, die
vermoedelijk tot de overtuiging was gekomen, dat hij te maken had met een politieman,
zodat hij door mocht rijden. 1547

In het najaar '43 werden door Duitse militairen op de fiets rijdende richting Vught
eerst vijf en daarna nog eens drie schoten op de Vughterdijk en de Vughterweg ge-
lost. 1548

Bij enkele andere incidenten, zoals het te water raken van een Duitse arts, het op de
rijweg liggen van een Duitse officier en een aanrijding van een Duitse ziekenauto
bestuurd door een dronken chauffeur, was er sprake van overmatig drankgebruik. Dit was
ook het geval bij het intrappen van een poort en het stuk slaan van een mit van een caft
door een tweetal Duitse militairen. 1549

Ook bij een incident in februari '44 dat grote beroering wekte binnen het politie-
korps, was een onder invloed verkerende Duitse officier betrokken. Zowel aan het pand,
waarin het bevolkingsregister zich bevond als aan het politiebureau eiste een "brutaal
optredend persoon, die tegen de deur bonsde en trapte en dreigde te schieten" toegang tot
deze gebouwen. Noch de uitgerukte korpsleiding noch de gealarmeerde 'Hauptsturmfuhrer
des SD' en zijn manschappen troffen echter een spoor van de dader. Toen enkele uren
later andermaal aan het bureau van het bevolkingsregister werd geklopt, bleek het om een
onder drankinvloed verkerende 'Oberleutnant' te gaan, die aan de "woning van zijn
meisje had willen aankloppen". In ieder geval  had  hij kans gezien om zowel de leiding

1550van de plaatselijke politie als  de 'SD' midden in de nacht te mobiliseren.
Eind juli '44 was er nogmaals sprake van een grootschalige schietpartij bij hotel

'Hof van Brabant',  waar door Duitse militairen assistentie werd verleend aan leden  van  de

hulppolitie (Arbeidscontroledienst). Teneinde het "nieuwsgierige publiek uit elkaar te
jagen" werden door de militairen enige schoten op de straatstenen gelost. Door de "op-
springende kogels werden zeven personen voornamelijk aan voeten en beenen niet ernstig
gewond", zodat zij na behandeling in het Groot Ziekengasthuis naar huis konden vertrek-
ken. 155,

Dit alles neemt niet weg dat er in vergelijking met 1941 sprake was van een duide-
lijke afname van het aantal incidenten. Mogelijk dat het schaarser worden van alcoholhou-
dende drank tot gevolg heeft gehad, dat het aantal onder invloed verkerende Duitse
militairen en als gevolg daarvan het aantal ordeverstoringen is afgenomen.

$ 2.  Verboden activiteiten

De eerste tijd van de bezetting was er van enig verzet van de zijde van de burgerij
nauwelijks sprake. Met het dominanter aanwezig zijn op straat van de NSB en vooral van

1546      SAsH,  t.a.p.,  dagrapport  van 26 februari  1943  nr.  57 en nachtrapport  van  21  op 22 maart  1943
nr. 80, mv.nr. 13.

1547       SAsH, t.a.p., nachtrapport van 3  op 4 april  1943  nr. 93, inv.nr.  15.
1548 SAsH, t.a.p., nachtrapport  van  29  op 30 october  1943  nr. 302, inv.nr.   16.
1549

SAsH, t.a.p., nachtrapport  van   17  op 18 augustus   1942  nr.  229 en nachtrapport  van     26  op  27
november 1942 nr. 33U, inv.nr. 14.

1550 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief van majoor van politie te 's-
Hertogenbosch d.d. 27 februari  1944 aan commissaris der provincie, inv.nr.  430.

1551 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 30 juli 1944 nr. 212, inv.nr.  18.
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de WA groeide echter de weerstand tegen de sympathisanten van deze beweging. Zo is er
vanaf begin 1941 regelmatig sprake van het aanbrengen van teksten op straat of op
woningen van NSB-ers of panden in gebruik bij de NSB. Op het Kruisbroederhof werd
half maart '41 voor het eerst met verf op het trottoir van een woning met verf de tekst
"OZO[Oranje Zal Overwinnen]-VERRADER" aangebracht. Volgens het dagrapport "blijft
de aandacht van de politie op deze bekladding" gevestigd, waarnaar ook een onderzoek
werd ingesteld.1552

Begin april '41 werd er melding gemaakt van het zingen van "Oranje en Vader-
landslievende liederen" door de leden van de Opbouwdienst in de Raadskelder. Aangezien
de aanwezige Duitse militairen zich hier aan ergerden, had de waard van de Raadskelder
"grote moeite  om  de  orde te handhaven".   Hij   was  bang  dat dit aanleiding zou kunnen
geven tot ernstige vechtpartijen en vandaar dat de portier opdracht had gekregen om geen
leden van de Opbouwdienst meer toe te laten. Hij zou gaarne zien dat de commandant van
de Opbouwdienst dit verbod zou bekrachtigen. 1553

Door de commandant van de Opbouwdienst werd het optreden van de leden van zijn
dienst ernstig afgekeurd en hij zegde toe op de appels op het "ontoelaatbare van deze
handelingen" te zullen laten wijzen, "onder ernstige strafbedreiging" bij eventuele herha-
ling.1554

Kennelijk werd ook het door de Duitse overheid opgehangen reclamemateriaal regel-
matig beschadigd gezien de bekendmaking   van de burgemeester  van  juli   '41. De burge-
meester waarschuwde de bevolking zich van dergelijke activiteiten te onthouden,
aangezien hierdoor geen enkel belang werd gediend en men zich ook aan strenge straffen
bloot stelde. Zoals gebruikelijk werd ook in dit geval de politie opgedragen op een en
ander scherp te letten. 1555

- Verboden speldjes

In mei '41 was er voor het eerst sprake van de vervaardiging van propagandamateriaal
(i.c. het aanmaken en verspreiden van foto's van leden van het "Koninklijke Huis van
Oranje")    en het propaganda voeren tegen de Duitse bezetting. Hiervoor werden    een
tweetal fotografen en een viertal andere personen aangehouden. 1556

Vanaf juni 1941 werd er met enige regelmaat opgetreden tegen het dragen van
'verboden speldjes'.   Nu  eens   was   het een "gekroonde  W", een ander   keer een "speldje
met het leeuwtje", zijnde het vanaf begin   juli    '41    door de Rijkscommissaris verboden
speldje van de Nederlandse Unie. Veelal werd tegen dragers van dergelijke speldjes
opgetreden op aanwijzing van een lid van de NSB.1557

Begin augustus '41 werd ook melding gemaakt van de inbeslagname van vijf "rood-
wit en blauwe" fietsvlaggetjes, terwijl daaraan werd toegevoegd dat het personeel nog-
maals zal worden gewezen "op het medevoeren van Nationale Vlaggetjes en het dragen
van knoopen met leeuw, speldjes en dergelijke Duitsch-vijandige voorwerpen". 1558

Begin augustus '41 werd er eveneens melding gemaakt van het "op elk huis van de

1552 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 16 maart 1941 nr. 75, inv.nr. 11.
1353 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 7 op 8 april 1941 nr. 97, inv.nr. 11.
1554 SAsH, t.a.p., dagrapport van 8 april 1941 nr. 98, inv.nr. 11.
1555 Provinciale  Noordbrabantsche  en  's-Hertogenbossche   Courant,  23  juU  1941.
1556 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 15 mei 1941 nr. 135, inv.nr. 11.
1557 SAsH, t.a.p., dagrapport van 2 juni 1941 nr. 135 en 2 augustus 1941 nr. 215, inv.nr. resp. 11 en

12.

1558 SAsH, t.a.p., dagrapport van 2 augustus 1941 nr. 215, inv.nr. 12.
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Van der Weeghensingel aanplakken van briefies met het opschrift 'V. Vrijheid. Victorie.
Vergelding"' . Door het personeel "zal de bewoners worden aangezegd de briefjes te
verwijderen".1559  Voor de verspreiding  van deze brie es  was  op  last  van  de  'Sicherheit-
spolizei' een jongeman aangehouden.1560 Kort daarna werd nog een tweede persoon

aangehouden, die de briefles aan eerstgenoemde verstrekt zou hebben, hetgeen overigens
door   hem werd ontkend. 1561 Ondanks ontkenningen zijn beide personen   op 26 augus-
tus'41 'overgenomen'  door de 'Sicherheitspolizei'. 1562

- Activiteiten rondom Koninginnedag

Enkele dagen voor Koninginnedag '41 waren er op straat, o.a. op de Hoge Steenweg en
Vischstraat, brief]es gestrooid waarin de burgers werden opgeroepen om op Koninginne-
dag  "met een oranje  'V'  op de borst  zo veel mogelijk de straat  op te gaan".1563

Aan deze oproep is nauwelijks gehoor gegeven, al werd een enkeling wegens het
dragen van een oranje-strikje aangehouden en de volgende dag overgegeven aan de
'Sicherheitsdienst'.1564

Wel waren er in de vroege ochtend van 31 augustus 1941 op vrij grote schaal
teksten op de openbare weg aangebracht. Op het Muntplein was "alles vol geklad met
teer"    en   was   rond het plein geschreven   "Weg   met   de   NSB",    "Leve de Koningin"   en
"Ozo".1565

Ook de volgende nacht werd er weer geklad en wel op het gebouw van de Rotter-
damsche Bank, waarop met waterverf "I£ve Oranje" was geschilderd. Tevens waren op
de ramen van woningen en winkels in de stad brie es geplakt met het opschrift: "Leve
Koningin Wilhelmina". 1566

Werden de klad- en schilderpartijen opgeruimd door de dienst van gemeentewerken,
de aangeplakte briefles moesten door de bewoners zelf worden verwijderd. 1567

In de tweede helft van oktober '41 werd de woning van een vooraanstaand lid van
de NSB "volgesmeerd met witte vraagtekens" en ook deze werden weer door de dienst
van gemeentewerken verwijderd.1568

- 'Vijandige propaganda'

Begin 1942 werd een drietal broers aangehouden als "verdacht van anti-Duitsche

propaganda".  Twee  van hen werden  op  last  van de  'SD' in vrijheid gesteld  maar de derde
moest  naar  het Huis van Bewaring worden gebracht. 1569

In de laatste week van februari '42 werd een tweetntwintigjarige man aangehouden

1559 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 3 op 4 augustus 1941 nr. 216, inv.nr. 12.
1560 SAsH, t.a.p., dagrapport van 25 augustus 1941 nr. 237, inv.nr. 12.
1561 SAsH, t.a.p., nachtrapport  van  25  op 26 augustus  1941  nr.  237,  inv.  nr.   12.
1562 SAsH, t.a.p., dagrapport van 26 augustus 1941 nr. 238, inv.nr. 12.
1563 SAsH, t.a.p., dagrapport van 27 augustus 1941 nr. 243, inv.nr. 12.
1564 SAsH, t.a.p. dagrapport  van 31 augustus  1941  nr.  243 en dagrapport  van   1  september   1941    nr.

244, inv.nr. 12.
1565 SAsH, t.a.p., dagrapport van 31 augustus 1941 nr. 243, inv.nr. 12.
1566 SAsH, t.a.p., dagrapport van 1 september 1941 nr. 244, inv.nr. 12.
1567

Idern.

 568    SAsH, t. a.p., nachtrapport van 22 op 23 october 1941 nr. 295, inv.nr. 12.
1569          SAsH     t a.p., nachtrapport   van    14   op 15 februari    1942 nr.45, dagrapport   van 15 februari    1942

nr. 46 en aagrapport van 16 februari 1942 nr. 74, inv.nr. 13.
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wegens het "in bezit hebben van vlugschriften tegen de Duitsche Weermacht" en ook deze
arrestant werd overgebracht  naar  de

'
Sicherheitspolizei'. 1570

Medio 1942 werden in de fietsenstalling aan de Stationsweg een aantal boekjes aan-
getroffen getiteld: Met bjbel en zwaard tegen de barbaren, waarvan de inhoud "zeer
beledigend     was     voor de Duitsche Weermacht". Er vonden geen aanhoudingen
plaats. 1571

Door een fanatieke NSB-er werd de politie ook regelmatig geattendeerd op het
dragen van "kruisjes van bijzondere nooden". In dergelijke gevallen  werd  door de politie
overgegaan tot "inbeslagname" van de kruisjes, terwijl de "verdachten werden heengezon-
de 1". 1572

Voor een dergelijk feit werden   ook   door   de '
Sicherheitspolizei' burgers aangehou-

den en meegenomen naar hun bureau. Soms werd dan de politie ontboden voor het opne-
men van de persoonsgegevens, waarna de betrokkenen werden heengezonden.

1573

Begin '44 werd er nogmaals met grote witte letters enige 'vijandige' teksten ("Er is
maar een nieuwe orde, de orde van het verzet" en "Leve Koningin Wilhelmina") aange-
bracht op een schutting aan het Kruishoedershof. Zoals gebruikelijk werd een ambtenaar
van Gemeentewerken gewaarschuwd, die voor verwijdering van de teksten zou zorgdra-
gen.

1574

$ 3.  'Konzentrationslager Herzogenbusch'

In maart 1942 werd Vught opgeschrikt door de aanvraag van een bouwplan in de Genie-
bossen bij de IJzeren Man. Nadat half maart van dat jaar de dooi definitief had ingezet,
werd begonnen met de bouwactiviteiten, terwijl men "over het doel nog in het onzekere
bleef". Gezien de verrezen kazerneachtige gebouwen hielden de meesten het op 'militaire
inrichtingen'. 1575

Het betrof echter niet de bouw van een kazerne-complex, maar zoals al vlug zou
blijken, de aanleg van het eerste en enige concentratiekamp in ons land, dat de naam
kreeg 'Konzentrationslager Herzogenbusch', ofschoon  het in Vught was gelegen.

Vermoedelijk is voor deze lokatie gekozen omdat het dicht in de buurt lag van de
Bossche 'Aussenstelle der Sicherheitspolizei und des SD' en heeft het daaraan ook de
aanduiding 'Herzogenbusch' te danken.

- Ingebruikname van het kamp

Op 16 januari 1943 arriveerden de eerste tweeduizend gevangenen in Vught, die afkom-
stig waren uit het kamp Amersfoort. Op diezelfde dag werden ook de eerste ruim

I vierhonderdvijftig joden afkomstig uit Amsterdam binnengevoerd, waarmede het kamp
zijn functie van 'Judendurchgangstager' zou gaan vervullen. 1576

In de ruim anderhalf jaar dat het kamp door de bezetter werd gebruikt, passeerden
zo'n twaalfduizend joden en negentienduizend andere gevangenen/verzetsmensen de poor-

1570 SAsH, t.a.p., dagrapport  van 25 februari   1942  nr.  56 en dagrapport  van 26 februari   1942  nr.  57,
inv. nr. 13.

1571 SAsH, t.a.p., dagrapport van 20 juli 1942 nr. 201, inv.nr.  13.
1572 SAsH, t.a.p., dagrapport van 7 februari 1942 nr. 38, inv.nr. 13.
1573

SAsH, t.a.p., dagrapport van 12 maart 1942 nr. 81, inv.nr. 13.

1574 SAsH, t.a.p., dagrapport van 20 januari 1944 nr. 20, inv.nr. 17.
1575 Cahen,  Memoires   1940  -  1945,  10.
1576 De  long,  Her  Koninkrijk der  Nederlanden  in  de  Tweede  Weretdoorlog,  deel  8  tweede helft,  613.
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ten van dit concentratiekamp, dat als enige rechtstreeks onder de Duitse 'SS'-kamporgani-
satie stond.

De talrijke transporten naar en vanuit het kamp maakten diepe indruk op de bewo-
ners van Vught en van de plaatselijke politie. Door de chef van het politiekorps van
Vught, de inspecteur van politie F. Offermans werd in de maandrapporten van begin 1943
daarover opgemerkt, dat vooral het "optreden der verschillende Nederlandsche SS-
bewakers de afkeuring van het publiek genoot, ten\,ijl de physieke toestand der gevange-
nen veel medelijden wekte". 1577

- Rol van Vughtse politiekorps

Het Vughtse politieapparaat werd als gevolg van de komst van dit kampcomplex zwaar
belast. Politieagenten moesten de aankomende en vertrekkende transporten begeleiden,
wegafzettingen bemannen en ontsnapte gevangenen meehelpen opsporen. Enkelen van hen
wisten door hun contacten met gevangenen nog iets voor hen te doen. Een duidelijke
indicatie van de kennelijke tegenzin waarmee deze activiteiten door menige Vughtse poli-
tieman werden verricht, waren de klachten die eind 1943 door de leider van de 'Politische
Abteilung' van het kamp werden geuit naar aanleiding van uit het kamp ontslagen studen-
ten. Men klaagde ondermeer over het feit dat politieagenten pakjes voor de vrijgelatenen
droegen en zich op ongeoorloofde wijze met hen onderhielden. Ook zouden de transpor-
ten op zeer ongedisciplineerde wijze hebben plaatsgevonden. Tenslotte was een ongunstige
invloed op het publiek uitgeoefend, doordat enkele studenten veel te opvallend door ande-
ren en zelfs door politiepersoneel waren ondersteund. Dit alles werd beschouwd als
"Theatervoorstelling gericht tegen het K.L. Herzogenbusch". 1578

- Contactfunctie politie

Aangezien de aan- en afvoer van gevangenen veelal plaatsvond via het politiebureau te
Vught, werd het verblijf aldaar door de politie benut om hen in de gelegenheid te stellen
contact te leggen  met het 'thuisfront'. Daarvoor  was een systeem ontwikkeld,   dat  het,
dankzij de bereidwillige medewerking van de telefonistes van het telefoonkantoor, moge-
lijk maakte om dit telefonische contact tot stand te brengen. De simpele mededeling van
de  kant  van de politie  "Los", was voldoende  om de zozeer begeerde telefoonverbinding,
en dan ook nog kosteloos, tot stand te brengen. 1579

Ook door het politiepersoneel, dat ambtshalve het kamp bezocht, werd zoveel zulks
mogelijk was een rol gespeeld bij het overbrengen van berichten en/of medicamenten. De
opperwachtmeester L.A.M. Hermse van het Bossche politiekorps, die belast was met de
uitreiking van gerechtelijke stukken, bezorgde niet alleen de overheidsstukken maar smok-
kelde ook tientallen brieven het kamp in en uit. Op 31 juli 1943 werd hij echter bij "het
ongeoorloofd binnenbrengen van brieven" betrapt. 1580

Volgens het maandrapport van de politie 's-Hertogenbosch had hij niet alleen
brieven maar ook levensmiddelen binnengesmokkeld.1581 Hierbij was hij betrapt door

1577 Van den Eijnde, Vught in de Tweede Wereldoorlog, 112.
1578 Van den Eijnde,  a. w.,   113.

1579 Interview te Vught op 21 januari 1998 met A.T. Breekpot, eertijds commies bij het politiekorps te
Vught.

1580 SAsH, archief Algemene dienst, jaarverslag gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, inv.nr.   1181.
1581 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport juli/augustus  1943,  inv.nr.   1371.
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personeel   van de bewakingsdienst   van   het   kamp en aldaar in arrest gesteld. 1582 Later
werd hij overgebracht naar het kamp te St. Michielsgestel, waar hij tot september 1944
heeft verbleven. 1583

- Ontruiming kamp

Zoals de naam 'Judendurchgangslager' duidelijk aangeeft, was het kamp te Vught slechts
een tijdelijk verblijf voor de duizenden joden, alvorens zij werden gedeporteerd. Een
aantal van hen heeft er weliswaar langere tijd verbleven, zoals degenen, die bij het Phi-
lips-'Kommando' werkzaam waren  en de 'Diamant-groep',  maar  voor het overgrote  deel
van de joden betrof  het  niet  meer  dan een 'tussenstation'.   In  mei   1943  was het aantal
joden in het kamp het grootst en bedroeg het ca. negenduizend. Begin juni '43 volgden de
twee meest besproken transporten vanuit Vught: op 6 juni '43 van de zuigelingen en
kleuters vergezeld door hun moeders en op 7 juni van de kinderen van vier tot ca. zestien
jaar vergezeld door hun vader of moeder of hun beide ouders, indien deze geen werk in
het kamp hadden, hetgeen slechts zelden voorkwam. 1584

Medio augustus '44 bevonden zicli in het kamp nog ruim tweeduizend gevangenen.
De driehonderd vrouwelijke gijzelaars, waaronder ook de vrouw van de ondergedoken
Roosendaalse commissaris van politie en haar twee dochters, werden begin september '44
vrijgelaten. De mannelijke gijzelaars, waaronder de zoon van Baselier, moesten evenwel
blijven en werden nadien op transport gesteld naar het kamp Amersfoort. 1585

In de 'Dolle-dinsdag'-crisis is de rest van de gevangenen afgevoerd naar Duitsland:
circa tweeduizendachthonderd mannen naar Sachsenhausen en ruim zeshonderdvijftig
vrouwen naar Ravensbruck. 1586

Aangezien het kamp in zijn geheel was ontruimd, behoefde het gestarte overleg
tussen het politiekorps Vught en de illegaliteit ten aanzien van de 'bevrijding' van het
kamp Vught niet te worden voortgezet. 1587

Het door de Duitsers verlate kamp kon vervolgens ingebruik worden genomen als
interneringskamp voor politieke gevangenen door het militair gezag en als krijgsgevan-
genkamp door de geallieerde strijdkrachten.

$ 4.    'Arbeidsinzet'

Na de wegvoering in krijgsgevangenschap van de Nederlandse militairen en de daarop
gevolgde April-mei-staking werden alle mannen tussen de achttien en vijfendertig jaar
verplicht om zich te melden op de gewestelijke arbeidsbureaus. Deze maatregel was
genomen, omdat eerder genomen maatregelen in het kader van de 'Arbeidsinzet' weinig
succesvol waren geweest. Vooral in het katholieke zuiden was de groep 'weigeraars'
volgens De Jong groot geweest.

1588

Groot was het aantal negentien-, twintig- en eenentwintigjarigen die zich 6f niet bij

1582 RANB, archief commissaris der koningin, melding d.d. 4 augustus 1943 van de majoor der
staatspolitie aan commissaris der provincie, inv.nr. 430.

1583 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport augustus/september 1944, inv.nr.  1371.
1584 De Jong,  a.w.,  deel 8, tweede helft,  680.

1585 Relaas van P.J.A.M. Baselier, thans wonende te Gendt.
1586

De Jong, a.w., deel 8 tweede helft, 619.
1587 Interview te Vught op 21 januari 1998 met A.T. Breekpot.
1588

De  long,  Het  Koninkrijk  der   Nederlanden  in  de  Tweede  Wereldoorlog,  deel  1   eerste  helft,  569  en
572.
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het gewestelijk arbeidsbureau gemeld hadden, 6f niet ter keuring verschenen waren bf niet
op de vertrekstations waren komen opdagen. Daarmede was de jacht op een nieuwe groep
onderduikers begonnen.

1589

Aangezien de Duitse autoriteiten onvoldoende op de politie konden rekenen bij de
opsporing van deze groep, hadden zij noodgedwongen naar andere middelen moeten grij-
pen, te weten de oprichting van bijzondere opsporingsdiensten. Van deze opsporingsdien-
sten is de Arbeidscontroledienst (ACD) een van de meest door de burgerij gevreesde
organisaties geweest. De vrees voor dit onder persoonlijk toezicht van Rauter staande
opsporingsapparaat was in zijn algemeenheid zeker terecht, maar gold wel in bijzondere
mate voor de groep, die werkzaam was in de regio 's-Hertogenbosch.

- Veel personen voortvluchtig

Voor de Duitsers was er alle reden om de opsporing van degenen die zich aan de arbeids-
inzet in Duitsland onttrokken, te intensiveren, aangezien zij al lang de indruk hadden dat
hieraan door de politie weinig of geen aandacht werd besteed. De procureur-generaal,
fgd. directeur van politie te 's-Hertogenbosch, wees er de Bossche korpschef in februari
1943 reeds op, dat het zijn aandacht had getrokken dat van de personen, wier namen door
hem ter voorgeleiding aan de onderscheiden gewestelijke arbeidsbureaus aan de politie-in-
stanties worden opgegeven, steeds "een aanmerkelijk percentage voortvluchtig blijkt te
zijn". Dit wekte bij bevoegde Duitse la:ingen de indruk,  "als  zou de Nederlandsche politie
bij de medewerking aan den inzet van arbeidskrachten in Duitschland niet die medewer-

king  verleenen,   die  van haar onder de huidige omstandigheden mag worden verwacht".
De politie zou zich met name niet voldoende moeite getroosten om de niet thuis aange-
troffen personen op te sporen. Voor de procureur-generaal was dit aanleiding om een
loyale medewerking aan die opsporing te vragen, aangezien "bij bestendiging van den
huidigen toestand maatregelen  niet uit kunnen blijven".  Voor de commissaris van politie
te 's-Hertogenbosch bleef er weinig anders over om het personeel Op te dragen aan het
door de procureur-generaal gesignaleerde probleem "goede aandacht te schenken".1590

Het uitvaardigen van een dergelijke dienstorder sorteer(le uiteraard weinig effect en
was in feite   niet   veel   meer   dan   het   zich ' indekken'   door de politie ten opzichte   van   de

procureur-generaal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat van Duitse zijde de in het
vooruitzicht gestelde maatregelen volgden.

- Komst 'Arbeidscontroledienst' (ACD)

In april 1944 werd de 'Arbeidscontroledienst' opgericht ter uitvoering van politionele
maatregelen tegen "personen, die zich onttrekken aan den arbeidsinzet, een arbeidscon-
tract verbreken of na verlof niet naar  hun werk terugkeeren". 1591

Kort daarna laten in 's-Hertogenbosch de medewerkers van deze dienst reeds van
zich horen. Hun optreden kenmerkte zich door een veelvuldig vuurwapengebruik, hetgeen
niet beperkt bleef tot het lossen van waarschuwingsschoten.

Tot de in 's-Hertogenbosch opererende groep van de 'Arbeidscontroledienst'
behoorde onder meer de uit Veghel overgekomen wachtmeester P. van Bussel. Van
Bussel schuwde het wapengebruik bij de aanhouding van personen niet. Zowel op 6 als 8

1589 De Jong, a.w., deel 7 eerste helft, 613.
1590 SASH, archief aanvulling politie, dienstorder van commissaris van politie  d.d. 20 februari   1943,

inv.nr. 334.
159! SAsH, archief Algemene dienst, brief wnd. gewestelijk politiepresident d.d. 25 april 1944 aan

politiegezagsdrager te 's-Herrogenbosch, inv.nr. 1179.
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mei '44 loste  hij een schot ter aanhouding  van "een persoon  voor den Arbeidsinzet",  die
hierop bleef staan. 1592

Een collega van Van Bussel loste half mei '44 een schot op een "persoon, die hij
trachtte te arresteren" en trof hem daarbij in het rechterdijbeen tengevolge waarvan hij
moest worden opgenomen in het ziekenhuis. 1593

Ook in de volgende maanden werd door de in de regio Den Bosch opererende groep
van de 'Arbeidscontroledienst' een grote activiteit aan de dag gelegd.  Half juli '44 werden
door Van Bussel en twee van zijn collega's vijf 'onderduikers' aan het bureau ge-
bracht.

1594

Twee dagen tevoren werd door wachtmeester Van Bussel op een "vluchtend
persoon,   die hij trachtte te arresteren in verband  met den arbeidsinzet geschoten".   De
betreffende persoon werd driemaal in zijn benen getroffen en moest in het Groot
Ziekengasthuis worden opgenomen. 1595

Door Van Bussel en andere leden van de 'Arbeidscontroledienst' werden ook
tientallen Bosschenaren aangehouden in verband met de tewerkstelling in Zeeland of op
het  vliegveld in Kessel. 1596

Eind juli 1944 werd op een avond door leden van de ACD in Velp (Gemeente Gra-
ve) een bakkerij omsingeld. Bij het binnentreden in de woning van de bakker trachtte een
daar werkzame 'onderduiker' te ontvluchten. De bakkersknecht werd daarbij "met een
vuistvuurwapen onmiddellijk neergeschoten". Nadat hem "geestelijke en geneeskundige
hulp was verleend",  werd hij overgebracht  naar het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogen-
bosch, waar hij de volgende dag overleed.1597

Zij    waren   het   ook   die    op    30   juli    1944 met assistentie van leden    van de Duitse
Weermacht zestien personen aan het bureau brachten, die door hen in het kader van de
'Arbeidsinzet' waren aangehouden bij hotel  'Hof van Brabant'. Hierbij hadden de Duitse
militairen een aantal schoten gelost tengevolge waarvan zeven omstanders gewond
waren. 1598

In illegale kringen nam de bezorgdheid over het rigoreuze optreden van de leden
van de 'Arbeidscontroledienst' toe en werd naar middelen gezocht om hieraan een einde
te maken.

- Liquidatie van 'De Kin'

De  aanslag  op Van Bussel, beter bekend  als  'De  Kin',  kwam  dan  ook  niet  als een verras-
sing. Op dinsdag 8 augustus 1944 werd om 14.45 uur door een ambtenaar van het bureau
Algemene Zaken van het stadhuis telefonisch aan het politiebureau gemeld, dat er "een
moordaanslag is gepleegd  in de Kerkstraat  voor  de  deur  van den boekhandel Heijnen".
Daarbij zou de welbekende P. van Bussel zijn doodgeschoten, terwijl voorts nog een

1592 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport april/mei 1944 bestemd voor gewestelijk politie-
president, inv.nr. 1371.

1593 GAsH, t.a.p., maandrapport mei/juni 1944 bestemd voor gewestelijk politiepresident, inv.nr.
1371.

1594 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport 14/15 juli 1944 nummer 196, inv.nr.  18.
1595 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport juli/augustus 1944, inv.nr.   1371.
1596 SAsH, archief aanvulling politie, diverse dag- en nachtrapporten eind mei/begin juni 1944, inv.nr.

17.

1597 RANB, archief commissaris der koningin, brief van wnd. burgemeester van Grave d.d. 31 juli
1944 aan commissaris der provincie, inv.nr. 430.

1598 SAsH, t.a.p., dagrapport van 30 juli 1944 nr. 212, inv.nr. 18.
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vrouw zwaar gewond zou zijn. 1599

Bij deze aanslag werd niet een vrouw maar werden twee vrouwen aangeschoten,
waaronder de vrouw van Van Bussel, die een schot in het linkerdijbeen en in de rechter
bovenarm bekwamen en deswege in het Groot Ziekengasthuis moesten worden opgeno-
men. 1600

Volgens de vrouw van Van Bussel zou de dader een "fietser van plm. 28 jaar zijn,
gekleed  in een grijs colbertcostuum met bruine gleufhoed op•.1601  Door de politie  werd
terstond onder leiding van kapitein Van Mulbregt het onderzoek ter hand genomen en
werden de burgemeester, de 'Sicherheitspolizei', de Recherchecentrale, de 'Verbindung-
soffizier' en de 'Feldgendarmerie gewaarschuwd.1602

Aangezien Van Bussel "actief deelnam   aan de arrestatie van onderduikers"    werd
door de politie "wraakneming niet uitgesloten", hetgeen een terechte opmerking   van   de
korpskommandant genoemd mag worden. 1603

- Vergeldingsmaatregelen

Door de 'Sicherheitsdienst' werd deze aanslag hoog opgenomen en het is dan ook niet
verwonderlijk dat nog dezelfde middag door de 'Hauptsturmfuhrer Chef SD' te Vught aan
de politie werd medegedeeld, dat in verband hiermede door hem vergeldingsmaatregelen
waren genomen. Deze bestonden uit:
1. het ingaan van de spertijd om 21 uur;
2. de sluiting van cafts ingaande 19 uur;
3. de vordering van 200 rijwielen, doch niet van nationaal-socialisten en van arbeiders,

die een rijwiel voor hun beroep nodig hebben en
4. de sluiting van bioscopen met uitzondering van de Luxor-bioscoop, die uitsluitend voor

Duitsers geopend blijft. 1604
Het bleef evenwel niet bij deze vergeldingsmaatregelen, want de volgende dag wilde de
'SD' uit "wraak overgaan tot arrestatie van kapelaan Koopmans, van wie vermoed werd,
dat hij contacten heeft met de illegaliteit". 1605

Bij een poging om zich aan zijn arrestatie te onttrekken is kapelaan H.G.M.
Koopmans op het Duhamelplein (thans Kapelaan Koopmansplein) door leden van de 'SD'
doodgeschoten. Het stoffelijk overschot    is   op 11 augustus '44 vanuit het ziekenhuis
overgebracht   naar het 'Lager te Vught'.1606  Daar  is zijn stoffelijk overschot vermoede-
lijk door de Duitsers gecremeerd, ondanks het verzoek van de bisschop om het te mogen
begraven.

1607

- De Nederlandse Landwacht

Intussen deed de Nederlandse Landwacht, een van de andere opgerichte hulporganisaties,
van zich spreken. Eind februari 1944 passeerden een "tiental soldaten van de Landwacht

1599 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport 8 augustus 1944 nummer 221, inv.nr. 18.
1600 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport juli/augustus 1944, inv.nr.   1371.
1601 Idem.

1602 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport 8 augustus 1944 nummer 221, inv.nr. 18.
160] SASH, archief Algemene dienst, maandrapport juli/augustus 1944, inv.nr. 1371.
1604 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport 8 augustus 1944 mutatie  17.15 uur, inv.nr.   18.
1605

Brummans,  Van Gevangenpoort lot Onhenpoon, 36.
1606 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 14 augustus 1944 mutatie 14 uur, inv.nr. 18.
/6Gl Brummans, a. w., 36.
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per rijwiel" op de Vughterweg aldaar aanwezige politiefunctionarissen, die een onderzoek
instelden naar het "uitstralen van licht" uit een flatgebouw aan de Vughterweg. Toen zij
de politie opmerkten, stapten zij af en "alstoen bleken eenigen van hen sterk onder drank
invloed te verkeeren". Zij "raasden en tierden" en gooiden een spiegelruit  in,  maar  "het
licht bleef uitstralen", waarna  zij de politie wilden dwingen "het licht  uit te schieten".
Hieraan werd echter niet voldaan mede vanwege het feit, dat het een "gevorderde woning
betrof,  die werd bewoond  door een Duitsch officier". 1608

In de komende maanden was er regelmatig sprake van door de leden van de Land-
wacht in opdracht van de districtscommandant te Eindhoven uitgevoerde controles. Het
betreft dan veelal personen die hetzij niet in het bezit waren van een persoonsbewijs of
personen die zich tijdens de spertijd op straat bevonden. 1609

Door de Landwacht werden eveneens personen aan het bureau gebracht van de 'SD'
in afwachting van hun overbrenging naar het Huis van Bewaring wegens "het behulpzaam
zijn van onderduikers". 1610

Door hen werden eveneens controles gehouden op de naleving van de distributie-
voorschriften. Zo werden een tweetal vrouwen uit Amsterdam aan het bureau gebracht
wegens het vervoeren van "2 1/2 paar nieuwe schoenen, die zij in Kaatsheuvel in de

1611zwarte handel hadden gekocht" of wegens het vervoeren van zevenenvijftig eieren.
Uit de dagrapporten is niet gebleken dat het optreden van de Landwacht aanleiding

heeft gegeven tot ernstige incidenten.

- 'Geheime Staatspolitie'

Begin 1944 was er eveneens regelmatig sprake van het optreden van de 'Geheime
staatspolitie', die arrestanten  aan het bureau bracht vanwege "Dienstpflichtverweigerung".
De betreffende personen werden door hen aangehouden tijdens controles in de treinen. De
arrestanten waren vrijwel zonder uitzondering bestemd voor overbrenging naar het kamp
Amersfoort. 1612

Door dezelfde lieden -ook wel aangeduid als 'SD' uit 's-Gravenhage- zijn in het
kader van de 'Arbeidsinzet' meerdere personen aan het bureau gebracht, die niet tijdens
treincontroles werden aangehouden. Ook die waren allen voorbestemd om te worden
overgebracht naar het kamp Amersfoort. 1613

- Bossche politie

Ook door de leden van het Bossche politiekorps zijn aanhoudingen verricht in het kader
van de 'Arbeidsinzet'. Zo werden in de eerste week van juni  '44 voor de tewerkstelling  in
Middelburg enkele keren aanhoudingen verricht, waarbij negentien personen aan het bu-
reau werden gebracht, waarvan er drie weer werden heengezonden.

1614

1608
SAsH, archief aanvulling politie, nachtrapport van 27 op 28 februari 1944 nr. 58, inv.nr. 17.

1609 SAsH, archief aanvulling politie, nachtrapport  van  29  op 30 maart   1944  nr. 89, inv.nr.   17.
1610

SAsH, t.a.p., nachtrapport van 15 op 16 april 1944 nr. 106, inv.nr. 17.

1611 SAsH, t.a.p., dagrapport  van 5 april   1944  nr.96 en nachtrapport  van  5  op 6 april   1944  nr.   96,

inv.nr. 17.
1612

SAsH: t.a.p., .dagrapI?ort  van 4 januari   1944  nr.   4  en  van 5 januari   1944  nr.   5 en nachtrapport
van 11 op 12 Januan 1944 nr. 11, inv.nr. 17.

1613

SAsH,   t.a.p. nachtrapport   11   op 12 januari   1944  nr.   11 en dagrapport  van 14 januari   1944  nr.
14, inv.nr.

1614 SAsH, t.a.p., dagrapport van 1 juni 1944 nr. 153 en dagrapport van 5 juni 1944 nr. 157, inv. nr.
17.
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Voorts werden er door de politie in opdracht van de burgemeester personen op
straat aangehouden. Op 25 mei 1944 waren er namelijk door de Duitse Weermacht
twintig personen gevorderd voor werkzaamheden op het 'Kanarieterrein'. 1615

Eind mei '44 werden op last van de 'Ortskommandant' nog eens twintig personen
aangehouden om  "voor een dag arbeid te verrichten nabij het station: 1616

Het kwam ook voor, dat door de wachtcommandant opdracht werd gegeven om
iemand  te gaan aanhouden, die 'gesignaleerd stond'.  Op zich geen onlogische opdracht  als
dit een in een logement verblijvende man betreft. Bij aankomst aan het bureau bleek
evenwel dat hij was aangehouden voor "den arbeidsinzet". 1617

Dat er bij dit soort opdrachten geen nadere toelichting werd gegeven, zit tot op de
dag van vandaag een van de bij de betreffende aanhouding betrokken poltiefunctionarissen
nog  dwars.

1618

$  5.    Moeilijke  situatie

Meer dan in de andere Brabantse steden is voor de politie in 's-Hertogenbosch het "onder
toezicht staan van de Duitse politie en het aan haar aanwijzingen gebonden zijn" merkbaar
geweest.

1619

De politie in Den Bosch werd ook voor de oorlog reeds in belangrijke mate be-
invloed door de aanwezigheid van het provinciaal bestuur maar vooral door de aanwezig-
heid van diverse justititle autoriteiten. Daar kwamen tijdens de bezetting nog eens een
groot aantal Duitse instanties bij zoals de 'Aussenstelle  van de Sicherheitspolizei  und  SD',
de  'Ortskommandant', de 'Feldgendarmerie'  en de 'Verbindungsoffizier des Befehlshabers
der  Ordnungspolizei'. De aanwezigheid van zoveel   'dak  op  het huis' maakte de speel-
ruimte van de Bossche politie nog kleiner dan die toch al was.

- 'Ortskommandant'

Bovendien heeft   het   er alle schijn   van,    dat de diverse ' Ortskommandanten'   in ' s-Herto-
genbosch meer opdrachten aan de politie verstrekten dan elders het geval was. Zeker in
het begin van de bezetting kwamen er regelmatig opdrachten om voor vervoer te zorgen.
Het betrof niet alleen "het dagelijks ter beschikking stellen van een agentchauffeur" voor
de  'Ortskommandant',  maar  ook het zorgen  voor het vervoer  van een aantal zwaargewon-
den uit Tilburg of het ter beschikking stellen van een auto, die op een bepaald tijdstip
klaar moest staan voor hotel Noord-Brabant. 1620

Waren het aanvankelijk wat zaken van huishoudelijke aard, daarna waren het vooral
opdrachten die verband hielden met de handhaving van de openbare orde en waarvan de
'Ortskommandant' verwachtte dat aan hem een proces-verbaal werd ingezonden. Soms
verwachtte hij ook dat "in alle geval de volgende ochtend telefonisch bijzonderheden"
werden doorgegeven.

1621

1615 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport  van  25  mei  1944  nr. 146, inv.nr.   17.
1616 SAsH, t.a.p., dagrapport van 30 mei 1944 nr. 151, inv.nr. 17.
1617 SAsH, t.a.p., dagrapport van 26 april 1944 nr. 117, inv.nr. 17.
/618 Interview te 's-Hertogenbosch op 17 feburari 1998 met toenmalige opperwachtmeester C.A.

Konings.
1619 Decreet van RKN van 29 mei 1940 tot uitoefening van de regeringsbevoegdhe(len in Nederland,

in  Verordeningen  voor  het  bezette  Nederlandsche   gebied  (stuk  1  -  311940).
1620 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 3 juli 1940 nr. 186 en dagrapport van 30 juli

1940 nr. 213, inv.nr. 9.
1621 SAsH, t.a.p. dagrapport 13 october 1940 nr. 289, inv.nr. 10.
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Gaandeweg ontstond daarbij de gewoonte dat na een telefonisch verzoek c.q. op-
dracht om in een caf6 de orde te herstellen daar ook een detachement van de 'Feldgen-
darmerie' verscheen, die voor het geval er opgetreden moest worden tegen een Duits
militair de zaak overnam. 1622

De 'Ortskommandant' liet ook van zich horen toen in november '40 op de door de
Duitse Weermacht geplaatste verkeersborden "aanteekeningen of letters" waren geplaatst.
Gezien de aangebrachte teksten was dit overigens niet onbegrijpelijk. Voor 'Orts' was
namelijk 'AB' geschreven ('Abort')  en na 'Kommandant'-'Pisbak'.1623

Er werden in die tijd niet alleen verkeersborden beklad maar ook borden vernield en
omgetrokken, zodat deze niet meer zichtbaar waren. Op aanwijzing van enkele meisjes
van veertien en vijftien jaar werden daarvoor aangehouden een drietal jongens van
veertien, zestien en zeventien jaar, die, nadat tegen hen proces-verbaal was opgemaakt,
aan de ouders werden meegegeven. Enkele jaren later zouden die jongens er overigens

1624minder goed vanaf gekomen zijn dan in november '40 het geval was.

- Twee NSB-ers

In het Bossche politiekorps waren in maart 1941 -volgens een opgave van de commissaris
van politie- twee functionarissen lid van de NSB, hetgeen de situatie er niet gemakkelijker
op maakte:625

Wellicht dat dit mede van invloed is geweest op het feit dat bij herhaling blijkt dat
actie werd ondernomen na het binnenkomen van al dan niet anonieme mededelingen aan
het bureau. Zo werd half maart '41 naar aanleiding van een anoniem schrijven bij het
"binnen gaan in een woning" geconstateerd dat de bewoner, diens vader, diens vrouw en
een kennis zaten te luisteren   naar "den verboden Engelschen zender".   Zo'n  feit  werd
begin '41 nog afgedaan met een proces-verbaal en de inbeslagname van het radiotoe-
stel.1626

Ook op een telefonische melding van het landen van een "onbemande ballon met
vermoedelijk propaganda-materiaal" werd actie ondernomen en werden de nodige instan-
ties gewaarschuwd. De ballon met bijbehorende vlugschriften werd door de 'Feldgendar-
merie' inbeslaggenomen.

1627

Minder onschuldig was de telefonische mededeling gedaan half augustus '41 dat een
"met een parachute naar beneden gekomen persoon" zich bevond in een woonschip aan de
Engelse   weg. Drie kwartier later werd namelijk een Engelse vlieger   aan het bureau   ge-
bracht, die kort daarna door de 'Feldgendarmerie' werd opgehaald en medegeno-
men. 1628

- Meer opdrachtgevers

Ook andere Duitse functionarissen gaven regelmatig opdrachten door aan de politie, die

1622 SAsH, t.a.p., dagrapport van 21 juli 1940 nr. 204, inv.nr. 9.
1623 SAsH, t.a.p., dagrapport van  1  november  1940 nr. 308, inv.nr.  10.
1624 SAsH, t.a.p., dagrapport  van 2 november  1940  nr.  309 en nachtrapport  van  8  op 9 november

1940 nr. 3 I5, inv.nr. 10.

1625 SAsH, archief Algemene dienst, brief van commissaris van politie   d.d. 6 maart    1941    aan
burgemeester van 's-Hertogenbosch, inv.nr.   1300.

1626
SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 17 maart 1941 nr. 76, inv.nr. 11.

1627 SAsH, t.a.p., dagrapport van 21 februari 1941 nr. 52, inv.nr. 11.
1628 SAsH, t.a.p., dagrapport van 17 augustus 1941 nr. 229, inv.nr. 12.
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aanvankelijk nog vrij onschuldig waren te noemen. Zo gaf majoor Wolk van de 'Ord-
nungspolizei' de politie opdracht "uit oogpunt van Luchtbescherming" ervoor te zorgen
dat tussen 18.00 en 8.00 uur geen "klokken worden geluid, geen carillons spelen en ook
geen  slagwerk der klokken ten gehore wordt gebracht".1629

Aangezien ingeval van luchtalarm door het "meerendeel der automobilisten, koet-
siers, wielrijders en voetgangers geen notitie genomen wordt van het 'luchtalarmsignaal'
en  op straat wordt gebleven", moest  er  op  last  van de 'Befehlshaber der Ordnungspolizei'
door de politie op worden toegezien dat "bij luchtalarm de straten en pleinen ontruimd
worden". Hiervoor was volgens hem alleen de Nederlandse politie verantwoordelijk,   het-
geen hij "bij gelegenheid door de Duitsche politie zal laten controleeren".1630

Door dezelfde 'Befehlshaber der Ordnungspolizei' werd in uniform gekleed politie-
personeel op straat of in voor het publiek openstaande gebouwen en localiteiten verboden
"te  rooken of rookgerei  in de hand te hebben". 1631

Op zijn minst opmerkelijk is de mededeling van de 'Sicherheitspolizei' dat op 22
november '41 door de NSB een vergadering zou worden gehouden in cinema Royal en
dat hiervan een "stenografisch opname en verslag" werd ingewacht.1632

De magistraten uit Den Bosch lieten ook van zich horen. Zij waren het die bij de
procureur-generaal zich er over beklaagden, dat "verschillende agenten van politie tegen-
over hen de meest elementaire begrippen van beleefdheid niet in acht namen, door hen
niet te groeten in gevallen,   waar dit vroeger wel placht te geschieden".   Ook deze klacht
mondde in september 1941 weer uit in een order van de commissaris van politie, waarbij
het personeel in herinnering werd gebracht wat omtrent "het groeten van hun meerderen
in rang, zoomede burger en justitieautoriteiten" was bepaald.1633

- Werkomstandigheden

De uitbreiding van het aantal werkzaamheden voor de politie en de verslechtering van de
omstandigheden, waaronder gewerkt moest worden, maakten de politietaak er niet
eenvoudiger op.

Naast de normale werktijd werd verwacht dat het personeel in geval van een
"bominslag, daaronder inslag van brandbommen begrepen" zich "zonder eenige waarschu-
wing van welke zijde ook" terstond aan het hoofdbureau van politie meldde. Immers bij
dergelijke gevallen, evenals bij natuurrampen  e.d.,  had de politie tot plicht  door  "haar
geheele inzet de waarde van haar arbeid ten behoeve van de gemeenschap te toonen, los
van alle dienstverband  en  los  van alle vergoeding". 1634

De stemming binnen het korps werd er niet beter op, toen met ingang van 1 septem-
ber '41 de vergoeding van gemaakte overuren werd afgeschaft en werd vervangen door
een tijdelijke toelage van 5 %  van de bruto-wedde. 1635

Ter verbetering van het werkklimaat werd van gemeentewege eind '41 overgegaan

1629 SAsH, t.a.p., dagrapport van 22 januari 1941 nr. 22, inv.nr.  11.
1630 SAsH, archief aanvulling politie, dienstorder van de commissaris van politie, ongedateerd, ver-moedelijk februari 1941 nr. 260, inv.nr. A3.
1631 SAsH, t.a.p., dienstorder van commissaris van politie d.d. 17 april 1941 nr.271, inv.nr. A 3.
1632 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 21 november 1941 nr. 324, inv.nr. 12.
1633 SAsH, archief Eemeentepolitie, order van de commissaris van politie d.d. 15 september 1941 nr.

281, inv.nr. A j.
1634 SAsH, t.a.p., order van de commissaris van politie d.d. 20 juli 1941 nr. 276, inv. nr. A 3.
1635        SAsH, t.a.p., order  van de commissaris van politie van 27 november  1941  nr. 283, inv.nr.  A 3.
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het personeel in de gelegenheid te stellen tot "het gebruiken van een warme maaltijd als
bijvoeding". De kosten   van de bijvoeding bestaande   uit   de   ene dag groentesoep   en   de
andere dag erwtensoep, snijbonenstamp of zuurkool bedroegen f 0,25 per portie, die voor
de helft door de gemeente werden gedragen. Voor drie porties moest wel een aardappel-
bon en een vleesbon worden ingeleverd.1636

Aangezien de voedselvoorziening ook in de politiegezinnen te wensen overliet, werd
door politiefunctionarissen net als door anderen getracht extra levensmiddelen te verkrij-
gen. Blijkens een order uit november 1941 en maart 1942 had het "de aandacht getrokken
dat politiepersoneel veelal in uniform buiten de gemeente wordt aangetroffen" tot zelfs op
afstanden van 15 km van 's-Hertogenbosch. Het was de wens van de commissaris dat dit
"in den vervolge wordt nagelaten".   Dit  gold  ook  voor  het  in of buiten dienst bezoeken
van sigarenwinkels "wederom in uniform om tabaksproducten te betrekken". Volgens  de
commissaris diende het personeel "zijn verplichtingen aan zon functie" te beseffen en het
"aanzien der politie hoog te houden".1637

Het politiepersoneel was het daar wel mee eens, maar dat nam niet weg dat de zorg
voor het gezin het van tijd tot tijd noodzakelijk maakte om te gaan ravitailleren. Zo
gingen twee agenten in 1943 's nachts met een driewielige bakfiets naar Rosmalen om
daar bij een boer een zak graan op te halen. 1638

De korpschef was er overigens kennelijk ook niet helemaal gerust op, dat geen
'misbruik werd gemaakt  van het dragen  van het uniform', gezien  het  feit,  dat hij begin
september '43 bij de maandelijkse bespreking met het personeel het "onbevoegd dragen
van uniformen" en de "inlevering van uniformkleding en vuurwapen bij verlof en ziekte"
andermaal aan de orde stelde. 1639

Ondanks de benarde tijden werd er medio 1942 nog een poging ondernomen om te
komen tot oprichting van een politie-muziekkorps in 's-Hertogenbosch. De Bossche
commissaris van politie was niet ten onrechte van mening dat de oprichting van een
dergelijk gezelschap "momenteel zeer ernstige bezwaren zal ontmoeten".   De   vele   en
drukke politiediensten vormden volgens hem "zooal niet een ernstig beletsel tegen de
oprichting   dan wel tegen een regelmatige studie en repetitie". Hoe loffelijk het initiatief
ook was in de "onderhavige tijd, die vele en drukke diensten vergt, is het niet mogelijk"
de oprichting van een dergelijk muziekkorps te bevorderen. 1640

- Veel arrestanten

Het toenemende aantal arrestanten, die veelal afkomstig waren van andere instanties,
vormde een extra belasting voor het Bossche politiekorps. De beschikbare cellen waren
lang niet toereikend om de arrestanten te herbergen, zodat ook andere daarvoor niet
bestemde vertrekken in gebruik moesten worden genomen. Dan werden er arrestanten on-
dergebracht in de verkeerskamer of zelfs op strozakken in de agentenwacht.1641

Soms was er sprake van een ware 'overvloed' aan arrestanten. Zo werden er in

1636 SAsH, t.a.p., order  van de commissaris van politie van 18 december  1941  nr. 287, inv.nr.  A 3.
1637 SAsH, t.a.p., order  van de commissaris van politie d.d. 4 november  1941  en 19 maart   1942,  inv.

nr. A 3.
1638 Interview te 's-Hertogenbosch op 17 februari 1998 met C.A. Konings, oud-adjudant van politie,

aldaar.
m9 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport augustus/september 1943 bestemd voor gewestelijk

politiepresident, inv.nr. 1371.
1640 SAsH, archief Algemene dienst, brief van commissaris van politie d.d. 7 juli 1942 aan burge-

meester van 's-Hertogenbosch, inv.nr. 1240.
1641 SAsH, archief aanvulling politie, nachtrapport van 22 februari 1942, inv.nr. 13.
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augustus '42 door enige militairen van de Duitse weermacht niet minder dan zestien
personen aan het bureau gebracht, omdat zij niet in het bezit waren van een identi-
teitsbewijs. 1642

In zo'n geval moest het theorielokaal in gebruik genomen worden om onderdak te       1
bieden aan zo'n groot aantal arrestanten. Dit was ook het geval toen eind februari 1943
door de 'Feldgendarmerie' zeventien gevangen uit het kamp Vught "voor een nacht" aan
het bureau in arrest werden gesteld. Dat betekende dan wel dat zes agenten belast werden
met de bewaking van de arrestanten, hetgeen een volledige ontwrichting betekende van de
normale dienstuitoefening. 1643

Dat de bewaking van dit soort arrestanten door de agenten niet zo serieus werd
genomen, moge blijken   uit de dienstorder    van de commissaris van politie    eind    '42.
Hieruit blijkt dat het voorgekomen zou zijn, dat des nachts verschillende met de bewaking
der arrestanten in het theorielokaal belaste agenten geslapen hadden. Het gevolg hiervan
was -zo was de commissaris "ter oore gekomen"- dat een der arrestanten aan een andere
arrestant demonstreerde, hoe gemakkelijk zij konden ontsnappen, door de deuren open te
doen. In de betreffende order werd door de commissaris in het vooruitzicht gesteld, dat
"degene bij wien een arrestant ontvlucht, door hem voor onmiddellijk ontslag zal worden
voorgedragen". 1644

In de praktijk bleek dit echter nogal mee te vallen. Zo werd een opperwachtmeester
aan wiens "nalatigheid te wijten was dat een arrestant uit de politiebewaking was ont-
snapt", niet ontslagen maar slechts bestraft  met de inhouding  van twee vrije dagen  voor-
waardelijk met een proeftijd van twee jaar. 1645

Het theorielokaal was uiteraard niet ingericht voor het herbergen van arrestanten.
Zo bleek bij inspectie van dit lokaal begin '44 dat in de "muur met de nevenbewoner een
gat is gekapt".  Daar er steeds arrestanten  in het lokaal verbleven, moest "zulks spoedig
worden hersteld om eventueel ontvluchtingen te voorkomen". 1646

Een enkele keer kwam het voor dat in het Huis van Bewaring geen plaats was,
zodat de officier van justitie zich genoodzaakt  zag "te gelasten",   dat een arrestant  op  het
politiebureau werd ingesloten. 1647

Door de 'Sicherheitspolizei' werden eveneens regelmatig arrestanten aan het bureau
gebracht. Zo werden in juni '43 een aantal oud-militairen, die zich niet voor terugvoering
in krijgsgevangenschap hadden gemeld, aan het bureau gebracht en daarna weer afge-
haald. 1648

Meestal moesten de arrestanten  van de 'Sicherheitspolizei', de 'Feldgendarmerie'  of
de 'SD' echter daar worden opgehaald en voor deze instanties worden ingesloten. Het
kwam ook voor dat de 'Sicherheitspolizei' opdracht gaf om een onderzoek in te stellen en
bij aantreffing van bepaalde personen tot arrestatie over te gaan. Zo werd medio augustus
'42 gevraagd een onderzoek in te stellen in de hotels of "zich die avond een viertal man-
nen te samen  of in groepen  van twee hadden laten inschrijven". Een dergelijke opdracht
had tot gevolg dat vier man extra personeel in dienst werd geroepen om na enkele uren te

1642 SAsH, t.a.p., nachtrapport  van  19  op 20 augustus  1942  nr. 231, inv.nr.  14.
1643 SAsH, t.a.p., dagrapport van 28 februarli 1943 nr. 15, inv.nr. 15.
1644 SAsH, archief aanvulling politie, order van de commissaris van politie d.d. 2 december 1942 nr.

325, inv.nr. A 3.
1645 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport juni/juli 1944 bestemd voor gewestelijk politie-

president, inv.nr. 1371.
1646 SAsH, archief aanvulling politie, nachtrapport van  15  op 16 februari   1944  nr. 46, inv.nr.   17.
1647 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport  van  2  mei  1942 nr. 122, inv.nr.   13.
1648 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 8 op 9 juni 1943 nr. 159, inv.nr. 15.
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rapporteren dat "niets bijzonders was aangetroffen".1649
Vanaf het gewestelijk arbeidsbureau kwamen eveneens geregeld verzoeken om

personen aldaar af te halen, die dan de volgende dag door de marechaussee op transport
werden gesteld. Soms werd ook door de gewestelijk politiepresident opdracht gegeven tot
het aanhouden van 'a-sociale elementen'.  In het kader  van een dergelijke opdracht werden
eind juli '43 een achttal personen aan het bureau gebracht, die enkele dagen later door de
marechaussee op transport werden gesteld naar Ommen. 1650

- Taakverzwaring

Teneinde "tegemoet te kunnen komen aan de eischen welke een regelmatige bewaking de-
zer gemeente stelt naast  de vele andere plichten  die  voor  en na werden opgelegd",  werd
met ingang van 1 april 1943 de wekelijkse werktijd van achtenveertig uur op zesenvijftig
uur gebracht.1651

Kort daarna zou tijdens het in verband met de April-mei-staking ingevoerde politie-
standrecht de diensttijd zelfs worden verhoogd tot tweeenzeventig uur per week onder in-
trekking van verlof en vrije dagen. Na de opheffing van het politiestandrecht werd weer
overgegaan op de zesenvijftig-urige werkweek. 1652

Deze maatregel was noodzakelijk, omdat door de vele vaste posten, zoals de bewa-
king van het gemeentehuis, het arbeidsbureau, een benzine-opslagplaats en opslagplaatsen
van levensmiddelen, de surveillance tot een minimum was beperkt. Bovendien was met
ingang van 1 maart 1943 de marechaussee aan het kantongerecht onttrokken, waardoor
aan de gemeentepolitie het tenuitvoerleggen van vonnissen en het uitreiken van dagvaardi-

gingen werd opgedragen, hetgeen een extra belasting betekende voor het Bossche politie
koms. 1653

Een tijdelijke verbetering in de personeelssituatie bracht de detachering van 66n
wachtmeester en acht onderwachtmeesters van het Politie Opleidings Bataljon Amsterdam
voor de bewaking van de drie gebouwen van het gewestelijk arbeidsbureau. 1654

Vanaf 22 augustus 1943 werd de werktijd van de politie gebracht op vierenvijftig
uur per week, waarbij door het geuniformeerd personeel dienst werd gedaan in vier ploe-
gen. Door de korpschef werd dit voor de gemeente 's-Hertogenbosch niet als een verbete-

ring ervaren. Vanwege het gebrek aan personeel, de vele vaste posten en opdrachten was
er geen sprake van "eenige surveillance, ook niet tengevolge van de nieuwe rege-
ling". 1655

Tot de taken die "voor en te na werden opgelegd" behoorde allereerst de controle
op de vele door de rijkscommissaris uitgevaardige verordeningen, zoals de identificatie-
plicht, de vaststelling van een spertijd en de verduisteringsvoorschriften. Daarop werden
regelmatig groots opgezette controles gehouden soms zelfs onder leiding van de commis-

1649 SAsH, t.a.p., nachtrapport van 14 op 15 augustus 1942 nr. 226, inv.nr. 14.

1650        SAsH, t.a.p., nachtrapport  van  30  op  31  juli  1943  nr.  211 en dagrapport  van 2 augustus  1943  nr.
214, inv.nr. 16.

1651 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport maart/april 1943 bestemd voor 'Verbindungsoffi-
zier BdO', inv.nr. 1371.

1652 SAsH, t.a.p., maandrapport mei/juni 1943 bestemd voor gew'Bstelijk politiepresident, inv.nr.
1371.

1653 SAsH, t.a.p., maandrapport maart/april 1943 bestemd voor 'Verbindungsoffizier BdO', inv.nr.
1371.

1654 SAsH, t.a.p., maandrapport juni/juli 1943 bestemd voor gewestelijk politiepresident, inv.nr.
1371.

1655 SAsH,   t.a.p., maandrapport augustus/september 1943 bestemd voor gewestelijk politiepresident,

inv.nr. 1371.
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saris van politie of van de hoofdinspecteur van politie. 1656

Bij de gehouden controles op de verduisteringsvoorschriften werd kennelijk
bijzonder veel aandacht besteed aan de verduistering van percelen in gebruik bij de Duitse
Weermacht. Opvallend veel overtredingen werden hierbij vastgesteld, die steeds werden
doorgegeven aan de 'Ortskommandatur' of zelfs  aan de 'SD'. 1657

Het doet wat ongeloofwaardig aan dat gedurende zevenentwintig dagen gecontro-
leerd werd op de verduisteringsvoorschriften en dat daarbij slechts negen overtredingen
werden vastgesteld, waarbij bovendien niet werd overgegaan tot afsluiting van de electri-
sche stroom. In de twee voorafgaande maanden werden zelfs in het geheel geen overtre-
dingen vastgesteld, hetgeen er op wijst dat de controle op de verduisteringsvoorschriften
geen hoge prioriteit genoot. 1658

Toen eind april '44 op last van de gewestelijk politiepresident bovendien het
schakelstation van de PNEM en begin mei '44 bovendien ook nog een benzineopslagplaats
gedurende de gehele dag door twee man bewaakt moesten worden, kwam een einde aan
het vierploegen-systeem. Er werd weer overgegaan op het drieploegen-systeem en de
invoering van de zesenvijftig-urige werkweek. Des ondanks was er geen sprake meer van
een normale taakuitoefening. De verkeersbrigade werd opgeheven en toegevoegd aan de
straatdienst, terwijl de economische afdeling werd belast met de "transporten voor de
Arbeidsinzet, de Sicherheitspolizei  en de Feldgendarmerie". Ondanks  al deze maatregelen
kon door de ordepolitie nog "weinig toezicht op den weg" worden uitgeoefend.1659

- Tekort aan personeel

De sterke toename van de werkzaamheden waarvoor het Bossche korps zich geplaatst zag,
resulteerde niet in een uitbreiding van het korps. Het tegendeel was het geval. Er was
begin 1944 sprake van zestien vacatures   bij een werkelijke korpssterkte van achtenzestig.
Voorts waren er twee opperwachtmeesters vrijwel permanent bij de zgn. 'Vliegende
Brigade' ter controle van de economische delicten gedetacheerd. 1660

Bovendien werden er nog enkele politiefunctionarissen om uiteenlopende redenen
buiten dienst gesteld of ontslagen. 1661

De wachtmeester G. Bijdevier had -toen hij dienst had bij de 'SD'- in een gesprek
met andere politiemannen in het bijzijn van arrestanten bij de bespreking van de aanslag
op de majoor van politie in Nijmegen gezegd, dat "hij liever had gezien, dat dit den
Opperluitenant Verstappen (oud-agent van politie uit 's-Hertogenbosch) was overkomen".
Hij werd hierna onmiddellijk aangehouden en overgebracht naar het kamp in Vught. 1662

Een half jaar later is Bijdevier  op  last  van de 'SS-Gruppenkhrer und General der Polizei'
Rauter ontslagen, waarna hij "onmiddellijk werd gearresteerd voor tewerkstelling in

1656 SAsH, archief aanvulling politie, naqhtrapport van 12 op 13 october 1942 nr. 285 en nachtrapport
van 16 op 17 october 1942 nr. 289, inv.nr. 14.

1657  SAsH, t.a.p nachtrapport van 18 op 19 september 1942 nr. 261, nachtrapport 26 op 27
september r942 nr. 269 en nachtrapport van 27 op 28 september 1942 nr. 270, mv.nr. 14.

1658 SAsH, t.a.p., maandrapport van augustus/september 1943 bestemd voor gewestelijk politie-
president en maandrapporten juni/juli en juli/augustus  1943,  inv.nr.   1371.

1659 SAsH, t.a.p., maandrapport april/mei 1944 bestemd voor gewestelijk politiepresident, inv.nr.
1371.

1660        SAsH,    t.a.p., maandrapport december 1943/ januari 1944 bestemd voor gewestelijk politie-
president, inv.nr.  1371.

1661 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport mei/juni 1944 en maandrapport juni/juli 1944,inv.nr. 1371.
1662 SAsH, archief aanvulling politie, dagrapport van 10 juli 1943 nr. 191, inv.nr. 16.
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Duitschland".1663
Tengevolge van een dienstongeval kwam in mei '44 voorts nog de wachtmeester

A.W. Brouwers om het leven bij het aflossen van de wacht in het PNEM-gebouw in
Orthen. Bij het overhandigen van het dienstpistool aan een collega werd de negen-
entwintigjarige wachtmeester door een kogel in het hoofd getroffen tengevolge waarvan
hij ter plaatse overleed. 1664

Behalve bij de uitvoerende dienst was er ook bij de administratie sprake van een
tekort aan personeel.   Dat werd veroorzaakt door overplaatsing  van een opperwachtmees-
ter naar de staf van de politiecommandeur en de plaatsing van twee administratieve
medewerkers   bij de distributiedienst   voor de uitreiking van stamkaarten.1665 Dit vormt
de verklaring voor de aanstelling van enkele administratieve krachten begin augustus

16661944, waarvoor sollicitanten door middel van een advertentie waren opgeroepen.

- Geen normale dienstuitvoering

Van een normale dienstuitvoering was overigens allang geen sprake meer. Het politiewerk
bestond voornamelijk uit het bewaken van objecten en het overbrengen van arrestanten.
Terzake verkeersovertredingen werden sinds medio maart '44 in een halfjaar minder
processen-verbaal opgemaakt als in de maand maart van het voorafgaande jaar (respectie-
velijk 118 en 196).

Alleen het aantal processen-verbaal op de naleving van de spertijd bleef op ongeveer
hetzelfde peil, doch dat is mede het gevolg van het feit dat er voor dit doel gezamenlijke
controles met de 'Feldgendarmerie' moesten worden uitgevoerd. Bovendien was het
devies van de meeste politiefunctionarissen geworden: "Niet meer te doen, dan waar je
niet  onderuit  kunt". 1667

Toch is er nog al wat geweest, waar de politie in 's-Hertogenbosch blijkbaar 'niet
onderuit is kunnen komen'. De aanwezigheid   van vele Duitse instanties   en   niet   te
vergeten de talrijke daar in 'alle hevigheid' optredende Duitse maar vooral Nederlandse
opsporingsdiensten hebben daar ongetwijfeld in belangrijke mate toe bijgedragen. Door de
korpsleiding lijkt er overigens weinig ondernomen te zijn om het personeel te sterken in
een  'geest van verzet'. Doordat de voorkomende werkzaamheden ten behoeve van Duitse
autoriteiten niet werden verricht door enkele speciaal daarvoor aangewezen functionaris-
sen, zijn deze door vrijwel alle leden van het Bossche politiekorps uitgevoerd. Hierdoor
was in Den Bosch in tegenstelling tot diverse andere Brabantse steden geen sprake van
enkele 'apert foute' functionarissen. Mogelijk dat daarvoor de Bossche korpschef de
'rekening' gepresenteerd heeft gekregen.

1663 RANB, archief van commissaris der koningin  1920  - 1969,. brief. van majoor van politie  te   's-
Hertogenbosch d.d. 16 februari '44 aan commissaris der provincie, Inv.nr. 430.

1664 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport april/mei 1944, inv.nr.   1371.

1665   SAsH, t.ap., maandrapport januari/februari 1944, inv.nr. 1371.
1666        Interview te 's-Hertogenbosch  op 17 februari   1998  met  J.A.   van de Veerdonk destijds aangeno-

men als administratier medewerker.
1667   Interview te 's-Hertogenbosch op 17 februari 1998 met de toenmalige opperwachtmeester C.A.

Konings.
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Hoofdstuk XVIII EINDHOVEN

Eindhoven telde   ruim 110.000 inwoners   en had aanvankelijk een politiekorps   van   ca.
honderdveertig man onder leiding van een commissaris van politie en zeven (hoofd)in-
specteurs. De commissaris werd in januari 1941 opgevolgd door een door de bezettings-
autoriteiten benoemde hoofdcommissaris van politie. Na de reorganisatie in 1943 kwam
deze functie te vervallen en kreeg Eindhoven een politiepresident, die tevens gewestelijk
politiepresident fgd. directeur van politie voor Noord-Brabant en Limburg werd. Het
korps werd -mede ter vervulling van de 'provinciale' taken- uitgebreid tot circa tweehon-
derdenzestig man, waarvan vierentwintig in een officiersrang. De in 1920 benoemde
burgemeester A. Verdijk werd na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1
februari 1942 opgevolgd door de plaatselijke kringleider van de NSB.

$   1.     Problemen  openbare  orde

In Eindhoven was er al in een vrij vroeg stadium sprake van het in het openbaar verschij-
nen van geuniformeerde WA-mannen. In de vergadering van burgemeester en wethouders
van begin september 1940 werd melding gemaakt van het feit dat aan de rand van de stad
door NSB-formaties regelmatig oefeningen werden gehouden en dat de leiders zelfs gewa-
pend zouden zijn. De burgemeester nam op zich te informeren bij de commissaris van
politie "wat hiervan  waar  is". 1668

- Eerste mars NSB-formatie

Nog diezelfde dag deelde de burgemeester de commissaris van politie mede dat hem ter
ore was gekomen, dat door NSB-formaties niet alleen regelmatig oefeningen werden ge-
houden,   maar   dat   op 30 augustus   j.1. een aantal NSB-ers zingend   door   de   stad   had
gemarcheerd, waarbij het in het centrum van de stad tot een vechtpartij met het publiek
zou zijn gekomen. Hierbij zouden de NSB-ers gebruik hebben gemaakt van gummistok-
ken. De burgemeester verzocht de commissaris een onderzoek in te stellen en hem het
resultaat daarvan mede te delen. 1669

Uit het antwoord van de commissaris van politie bleek dat inderdaad reeds in de
eerste helft van augustus '40 door NSB-ers gemarcheerd werd over een weg aan de rand
van de  stad.  Op 8 augustus  '40 werd "het publiek hinderlijk en begon het te fluiten".  Als
gevolg hiervan werd "een jeugdig persoon uit het publiek door een der NSB-ers geslagen"
van  welk feit proces-verbaal was opgemaakt.1670

Voorts bleken er inderdaad op 30 augustus '40 enige NSB-ers door de stad te
hebben gemarcheerd bij welke gelegenheid iemand uit het publiek hen had uitgejouwd.
Het gevolg hiervan was dat "deze persoon enige klappen heeft bekomen, waarvan hij
echter geen aangifte heeft gedaan".  Van het "gebruik van wapenen door NSB-ers  of  in
hun bezit hebben" was de politie evenwel niets gebleken.

1671

1668 SRE, secretariearchief Eindhoven 1934 - 1969, verslag vergadering B&W van 2 september
1940, inv.nr. B 02415.

1669 SRE, t.a.p., brief van burgemeester d.d. 2 september 1940 aan commissaris van politie, inv.nr. B
02415.

1670 SRE, t.a.p., brief van commissaris van politie d.d. 23 september  1940 aan burgemeester, inv.nr.
B 02415.

1671 Idem.

305



Of  er  werkelijk geen gebruik was gemaakt van 'wapens', was evenwel de vraag.
Volgens toeschouwers was dit wel het geval en ook Matla maakt melding van het gebruik
van  "gummistokken en boksbeugels".

1672

In verband met deze voorvallen had er van de zijde van de politie een bespreking
plaatsgevonden met de leiding van de NSB ,waarbij de verzekering werd verkregen dat
herhaling van de gemelde feiten voorkomen zou worden. 1673

- WA trekt de stad in

Aangenomen mag worden dat de kringleider van de NSB bereid was zijn best te doen om
'herhaling van ongeregeldheden' te voorkomen, gezien ook zijn afspraak met de hoofdre-
dacteur van het Eindhovensch Dagblad. Deze laatste had beloofd zich te zullen onthouden
"van  alles   wat  de NSB onnoodig zou prikkelen". Indien het zaken betrof  die   naar  de
mening van de hoofdredacteur 'verkeerd' waren, dan zou hij daar wel over schrijven,
doch niet zonder daar "eerst de kringleider van op de hoogte te hebben gesteld". 1674

Zonder voorafgaand overleg bracht het Eindhovensch Dagbtad op maandag 4
november '40 een verslag van de eerste WA-mars op zondag 3 november door Eindho-
ven, waarbij leden van de Nederlandse Unie hardhandig werden aangepakt. In het betref-
fende krantebericht werd melding gemaakt van "het op zondagmiddag door de stad
trekken van een honderdtal NSB-ers, die met gummistokken en boksbeugels rustige bur-
gers   zonder de minste aanleiding   te lijf gingen". Het waren vooral "onnozele   Unie-
speldjes die de vechtlust van den troep wakker riepen". 1675

Maar ook de politie kreeg een veeg uit de pan, want "de politieleiding heeft gefaald,
hetgeen een ernstig  feit is,  dat het vertrouwen  in onze politie moet schokken". En alsof
dit nog niet genoeg was vroeg het Eindhovensch Dagblad zich af "of het zoover zal
komen dat wij ons tot de Duitsche instanties moeten wenden om in onzen eigen stad op
den openbaren weg beschermd te worden tegen aanrandingen?".  Het werd de hoogste  tijd
gevonden dat door de "burgemeester wordt opgetreden". 1676

De burgemeester, die overigens over deze aangelegenheid zowel zaterdag als zondag
contact met de commissaris van politie had gehad, verzocht spoedig in de gelegenheid ge-
steld te worden kennis te nemen van het door de politie ingestelde onderzoek naar de
molestaties van het publiek en andere onregelmatigheden op de openbare weg. Tevens
vroeg hij opheldering over de geruchten dat deze ongeregeldheden voor een deel waren
geschied "onder toezicht en toelating van een of meer agenten van het gemeentelijk
politiekorps". Hij besloot zijn brief  met de verklaring "eraan te hechten  dat hij handha-
ving eischt van de openbare orde tegenover wie ook". 1677

- Waarschuwing aan burgerij

De burgemeester richtte zich in diezelfde week ook middels een bekendmaking in het
Eindhovensch Dagblad tot de bevolking. Daarin werd onder de aandacht van de ingezete-
nen gebracht, dat handhaving van de openbare orde thans meer dan ooit een eis van de

1611    Marla, 25 jaar lief & ked bij de Eindhovense politie, 60.
1673 Idem.

1674

Dekkers,B&W  rond  de  Tweede  Wereldoorlog  in  Groot-Eindhoven,  63.
1675 SRE, Eindhovensch Dagblad, 4 november 1940.
1676 Idem.

1677 SRE, secretariearchief Eindhoven 1934 - 1969, brief burgemeester d.d. 4 november 1940 aan
commissaris van politie, inv.nr. B 02415.
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eerste orde was. Een ieder diende zich dan ook ordelijk te gedragen en alles te vermijden
wat tot ordeverstoring aanleiding kon geven. Tegen iedere handeling, die in strijd was
met de openbare orde of die poogde te verstoren of verstoren kon, zou de politie, krach-
tens uitdrukkelijke opdracht, "met gestrengheid en zoo noodig met kracht" optreden. De
burgemeester liet er in ieder geval geen twijfel over bestaan dat de politie van hem
uitdrukkelijk opdracht had gekregen om 'streng en met kracht' op te treden. 1678

De WA-mars die op 10 november '40 werd gehouden had een aanmerkelijk rustiger
verloop.   In het Eindhovensch Dagblad verscheen een uitermate lovend commentaar zowel
over het correcte optreden van het publiek als over de politie, die "zich op voortreffelijke
wijze Zondag  van  haar niet makkelijke taak heeft gekweten". De goede  gang van zaken
was  stellig   "voor een overgroot  deel te danken  aan het tactisch optreden  van de politie".
De leiding van het geheel bleek dit keer wel degelijk in vaste hand en hiermede was de
overigens geheel ten onrechte gewekte aanvankelijke indruk van "den ongelukkigen
eersten Zondag volledig  te niet gedaan". De lofuitingen  aan het adres   van de politie
werden afgesloten met de constatering dat "de bewaring van de rust en de orde in onze
stad nog altijd in beproefde handen ligt, hetgeen de chef van onze stedelijke politie,
bijgestaan door de marechaussee, opnieuw erg overtuigend heeft bewezen". 1679

Ondanks enkele incidenten was er geen sprake van een gespannen verhouding tussen

de politie en de kringleider van de NSB, de latere burgemeester van Eindhoven. Deze
laatste reageerde zijn woede af op de hoofdredacteur van het Eindhovensch Dagblad, die
aansprakelijk werd gesteld  "voor de gevolgen van zijn ophitsen tegen de  NSB". 1680

- Contact met hoogste autoriteiten

Aangezien er geen duidelijke richtlijnen over het optreden tegen WA-verbanden beston-
den, had de burgemeester zich persoonlijk tot de hoogste Nederlandse autoriteiten i.c. de
secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken en de directeur-generaal
van justitie gewend om aandacht te vragen voor het onrechtmatig optreden van de leden
der Weerafdelingen van de NSB. De burgemeester wees op een in dat verband "dikwijls
aarzelend tusschenbeiden komen der Nederlandsche politie en eene inmenging, ten bate
der leden van de Weerafdeeling der NSB en van dragers van een Duitsch uniform". 1681

De burgemeester stelde voor twee maatregelen te treffen:
-  een verbod aan de leden van de WA om "zelf op te treden in andere gevallen en in

andere formatie dan die van hoogerhand uitdrukkelijk zijn gesanctionneerd" en
- een verbod aan Duitse militairen "tot inmenging daar, waar de Nederlandsche politie

tegenover Nederlanders optreedt, tenzij die inmenging van bevoegde Nederlandsche
zijde wordt gevraagd". 1682

Ongetwijfeld had de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken de
Eindhovense burgemeester tijdens diens bezoek al wel gezegd, dat hij die maatregelen niet
zelf kon nemen en het per kerende post gezonden antwoord maakte dat ook duidelijk. Hij
had zich gewend tot de 'Hdhere SS-und Polizeifuhrer' bij de rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied en hij stelde zich voor zodra mogelijk nader "op deze aangele-

1678 SRE, t.a.p. bekendmaking d.d. 8 november 1940 geplaatst in Eindhovensch Dagblad van 8
november 1040, inv.nr. B 02415.

1679
SRE, Eindhovensch Dagbtad, 12 november 1940.

1680
Dekkers, a.w., 190/191.

1681
SRE, t.a.p., brief burgemeester Eindhoven  d.d. 27 november   1940 aan secretaris-generaal   van

binneniandse zaken, inv.nr. B 02415.
1682 Idem.
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genheid terug te komen". 1683

Dat 'zodra mogelijk' zou echter wel drie maanden duren en dan in de vorm van
door de 'Hdhere SS- und Polizeifihrer" opgestelde richtlijnen voor het "optreden van de
Nederlandsche Politie en der Weerafdeelingen bij politieke gebeurlijkheden". 1684

- Kraagnummers verdwenen

Was er aanvankelijk geen sprake van ernstige conflicten tussen WA en politie, geleidelijk
aan is ook hier een verslechtering van de verstandhouding te signaleren. Hiertoe had in
belangrijke mate bijgedragen de arrestatie van een WA-man, die een lid van de Neder-
landse Unie had mishandeld. De commandant van de WA riep hierbij de hulp in van pas-
serende Duitse militairen onder het motief: "Dat is nu die Engelse democratische politie,
die een nationaal-socialist arresteert". De Duitse militairen trokken hun pistolen   en
dwongen de politie de arrestant vrij te laten. 1685

De WA-mannen maakte van de gelegenheid gebruik om de kraagnummers van de
betreffende agenten te noteren. Hierbij gaven   zij te kennen   de " aanwezigheid    van    de
agenten die deze nummers droegen niet  meer  in de  stad te zullen dulden". Dit leidde  tot
onderling overleg aan het hoofdbureau waarna het personeel besloot "alle kraagnummers
van de uniformen te verwijderen".  Maar dit was  niet naar de zin van de commissaris,  die
eiste  dat "de nummers weer zouden worden aangebracht", waarop een deputatie  naar  de
burgemeester vertrok om deze kwestie te bespreken. Het gevolg van een en ander was dat
de "kraagnummers gedurende 66n dag weer werden aangebracht" en daarna voorgoed zijn
verdwenen. 1686

Ofschoon er regelmatig problemen waren met de WA, die zich "niet ontzag burgers
te mishandelen" was er in het algemeen geen sprake van ernstige incidenten, al was de
burgerij in die dagen ongetwijfeld een andere mening toegedaan.

- Confrontatie politie met WA

Een van de ernstigste incidenten waar de WA bij betrokken was, richtte zich niet tegen de
burgerij maar tegen de politie.    Bij het kringhuis   van   de    NSB    was op verzoek    van   de
kringleider steeds een politiefunctionaris aanwezig, die moest voorkomen, dat er ruiten
werden ingegooid of er zich andere onregelmatigheden zouden voordoen. Dat was ook het
geval   op 11 februari   1941   toen   daar   om half negen 's avonds een jeugdige wielrijder
passeerde, die enige malen 'oe,oe' riep tegen daar marcherende leden van de WA. De
leider van de WA kwam na dit voorval naar de aldaar op post staande agent van politie en
vroeg hem waarom hij die jongen niet gearresteerd had. De betreffende politieman zei dat
hij belast was met de bewaking van het kringhuis en zijn post niet mocht verlaten maar
dat hij  dat ook niet kon, omdat "die jongen op een rijwiel was gezeten". 1687

Dit was voor de leider van de WA een onbevredigend antwoord en per telefoon
eiste hij de onmiddellijke komst van de inspecteur van dienst naar het kringhuis, omdat de

1683 SRE, t.a.2·, brief secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken d.d. 30
november  1940 aan burgemeester van Eindhoven, inv.nr. B 02415.

1684 SRE, secretariearchief Eindhoven 1934 - 1969, brief hogere SS- en politieleider d.d. 27 januari
1941,  inv.nr. B 02415.

1685 Marla, 25 Jaar lief & ked bij de Eindhovense politie, 52.

1686 Idem.

1687
SRE, secretariearchief Eindhoven 1934 - 1969, rapport gemeentepolitie Eindhoven no. 1/41,
inv.nr. B 02415.
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politie haar plicht niet had gedaan. De dienstdoende inspecteur begaf zich vervolgens naar
het kringhuis en kreeg daar te horen dat de op wacht staande agent moest worden gearres-
teerd en ontwapend en dat tegen hem proces-verbaal moest worden opgemaakt. Nu was
het algemeen bekend dat de leider van de WA steeds in een nerveuse toestand verkeerde,
als er zich "een of ander conflictje voordeed" en vandaar dat de inspecteur de betreffende
politieman mee naar het bureau nam om de zaak daar nader te bespreken. Daar aangeko-

men ging de inspecteur naar de woning van de hoofdcommissaris van politie om deze per-
soonlijk op de hoogte te stellen. 1688

Kort daarna -om 21.07 uur- verscheen de leider van de WA aan het bureau, die
eiste dat de hoofdcommissaris voor kwart over negen aan het bureau moest zijn, "daar
anders het bureau bestormd zou worden".  Voor het politiebureau hadden zich inmiddels
naar schatting vijftig tot zestig leden van de WA opgesteld. De hoofdcommissaris werd
hiervan in kennis gesteld en deze deelde mede naar het bureau te zullen komen. Daar
aangekomen nodigde hij de leider van de WA en nog een partijfunctionaris uit om op zijn
kamer een en ander te bespreken. Hier aangekomen eiste de leider van de WA dat "die
vent    onmiddellijk in arrest werd gesteld" daarbij herhaaldelijk   met zijn vuist op tafel
slaande en onder het uiten van kreten dat "het nu lang genoeg had geduurd" en dat "het
nu  maar  eens uit moest  zijn met die democratische politie". De hoofdcommissaris maande
de leider van de WA tot kalmte en zei dat de richtlijnen ontvangen van de bevelhebber
van de 'Ordnungspolizei' een optreden als door hem gedist niet toelieten. 1689

In opdracht van de hoofdcommissaris was intussen de toegangspoort van het bureau
gesloten vanwege "de geringe bezetting   aan het bureau".   Maar de buitenstaande   WA-
mannen maakten zich kennelijk ongerust over wat hun leiders binnen was overkomen en
begonnen een aantal ruiten in te gooien. Er werden in totaal zes ruiten vernield. Hierop
stormde de leider naar buiten en maande hij zijn mensen tot kalmte, waarna hij weer naar
binnen ging en zich begaf naar de kamer van de hoofdcommissaris, die hem mededeelde
dat een dergelijk optreden van de WA niet kon worden geduld. De leider van de WA was
hiervan kennelijk niet onder de indruk, aangezien hij tegen de hoofdcommissaris zei, dat
als de zaak niet onderzocht werd, er van het politiebureau "geen steen op de andere"
bleef. Ook eiste hij dat de poort weer geopend zou worden teneinde bij de WA-mannen
de vrees weg te nemen, dat hun leider in het bureau iets zou overkomen. Nadat aan dit
verzoek was voldaan, leek de rust op straat enigszins te zijn teruggekeerd tot dat het
bericht kwam dat er "een SS-man van de NSB een naastgelegen pension was binnenge-
trokken". Hierna gingen een groot aantal WA-mannen met hun leider  daar  ook  heen  en
ontstond daar een complete chaos. Er werden "deuren vernield, aardewerk van tafels
geworpen", terwijl  het  tot "een handgemeen  kwam  met daar aanwezige burgers". 1690

Inmiddels waren de om assistentie gevraagde marechaussees ter plaatse gekomen,
die het pension 'Ons Thuis' hebben ontruimd. Hierbij was het nodige geweld gebruikt en
een van de marechaussees gewond geraakt. Van de pensiongasten hadden er drie zodanige
verwondingen opgelopen dat zij per ziekenauto werden overgebracht naar het ziekenhuis
om verbonden te worden. Door de WA-mannen waren gummistokken gebruikt en was er
geslagen "met leren riemen" . 1691

De WA had bij de actie in 'Ons Thuis' vermoedelijk geen rekening gehouden met
het feit dat aldaar een groep marechaussees in pension was. Vandaar dat de tegenstand

1688 Idem.

1689 Idem.

1690 Idem.

1691 SRE, secretariearchief Eindhoven   1934   - 1969, rapport van brigade Eindhoven   van   de   mare-
chaussee d.d. 11 februari 1941, inv.nr. B 02415.
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van de pensiongasten veel groter was dan zij hadden verwacht. Verschillende WA-mannen
"werden met of zonder gummistok van de trappen van 'Ons Thuis' geslagen".1692

Door de commandant van de Ordepolitie werd het optreden van de leider van de
WA  omschreven als "tartend en uitdagend".  Door  hem  werd deze leider  niet ten onrechte
beschouwd "als een zeer ernstig gevaar voor de openbare orde" en dat zou hij nog enige
tijd blijven. 1693

- Voortdurende onrust

Behalve dit duidelijk tegen de politie gerichte incident bleef er sprake van een voortduren-
de reeks kleinere of grotere incidenten tussen wisselende 'partijen'. Aanvankelijk waren
het hoofdzakelijk schermutselingen tussen aanhangers van de Nederlandse Unie en de
WA. Merkwaardig is dat het niet 'doortastende' optreden van de politie in de binnenstad
door de voornamelijk jongere aanhangers van de Nederlandse Unie als 'positief ervaren
werd. "De politie hield zich afzijdig en liet ons begaan" was de mening in die tijd.1694

In juni '41 was er sprake van een strijd tussen Nationaal Front en NSB. In diezelfde
tijd deed er zich een grote vechtpartij voor in Strijp tussen burgers en de WA, waarbij tal
van ruiten sneuvelden en een burger werd aangeschoten. 1695

Eind juni '41 -op de verjaardag van Prins Bernhard- deed zich nog een incident met
de WA voor, al was die verjaardag niet de directe aanleiding. Toen de WA per fiets
terugkwam van een "propagandabijeenkomst" in Sint Oedenrode werd op de Boschdijk
halt gehouden alvorens de stad in te rijden. Daar drongen enkele honderden burgers
samen om de WA, terwijl zij "begonnen te roepen en schreeuwen". Ook werd er 'OZO'
(Oranje zal overwinnen) geroepen. Nadat de politie te hulp was geroepen, verscheen
inspecteur A.J.N. van Dijk ter plaatse. Hij "beval het publiek uit elkaar te gaan maar het
bleef samendrongen", waarop  hij zijn sabel  trok.   Na  een  klap  met zijn sabel gegeven  te
hebben, "stoof het publiek uit elkaar", waarna de Boschdijk spoedig ontruimd   was.
Hierna werden   ook de zijstraten ontruimd   en de "burgers in hunne huizen gejaagd",
waarbij de inspecteur werd vergezeld door enige WA-mannen, die "zich echter van
inmenging onthielden". Hierna  kon  de  WA  zich weer verzamelen  en  op hun rijwielen  in
goede orde en zonder verdere incidenten naar de binnenstad rijden. 1696

In de binnenstad aangekomen werd de groep echter uitgescholden. Een van hen, die
ongeveer zestien jaar oud was, riep 'pooiers' en kon door inspecteur Van Dijk worden
achterhaald en uit de binnenstad verdreven worden. De volijverige inspecteur was de
latere commissaris van politie te Nijmegen, die tengevolge van een in 1944 op hem
gepleegde aanslag overleed. 1697

In de rij van incidenten mogen twee gebeurtenissen op het einde van de maand mei
'41 niet onvermeld blijven. Allereerst de viering van het vijftigjarig jubileum van de N.V.
Philips',  dat in strikte  zin niet thuishoort  in de categorie ordeverstoringen  maar dat -zoals
in de volgende paragraaf blijkt- ongewild wel werd. Vervolgens het zgn. 'vlag-incident'
van eind mei '42 op het gemeentelyceum. Aan de school was de 'oranje-blanje-bleu-vlag'
uitgestoken ter gelegenheid van het bezoek van Mussert aan Eindhoven. De leerlingen
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Matla,  a. w.,  60.

1693 SRE, t.a.p., rapport gemeentepolitie d.d. 12 februari 1941, inv.nr. B 02415.
1694 Interview te Eindhoven op 2 mei 1997 met prof.dr. W. Dekker.
1695

Matla, a. w., 53.

1696 SRE, secretariearchief Eindhoven  1934  - 1969, rapport van inspecteur van politie A.J.N.  van  Dijk
d.d. 20 juni 1941 No. 34, inv.nr. B 02415.

1691 Idem.
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weigerden "onder de vlag door de school binnen te gaan". 1698

Opmerkelijk was dat de leerlingen, die in staking gingen, steun kregen van de leer-
lingen van de in de buurt gelegen ambachtsschool met wie de verhouding anders niet "zo
hartelijk" was. Maar nu sloten zij zich bij de staking aan. De aanstichters tot de staking
werden geschorst en hebben een 'alternatief' examen afgelegd dat later is erkend. 1699

- Vernieling ruiten

Gedurende de gehele oorlog is er sprake geweest van het ingooien van ruiten bij "politie-
ke  tegenstanders". Dat gebeurde zowel bij leden van de Nederlandse  Unie als bij NSB-ers
maar ook bij burgers, die bekend stonden als 'oranje klanten' of 'voorstanders van de
nieuwe  orde'. Bij kringleider Pulles werden in januari   '41 in korte  tijd  voor de vierde
keer de ruiten ingegooid.1700

Aangezien er niet alleen bij hem maar ook bij andere NSB-leden ruiten werden
ingegooid, vroeg de kringleider aan burgemeester en wethouders om de "schade toege-
bracht door politieke tegenstanders" te vergoeden. 1701

Burgemeester en wethouders deelden de kringleider mede dat "ons geen voorschrif-
ten bekend zijn op grond waarvan de gemeente gehouden is om ruiten enz. van kringhui-
zen of woningen van leden der NSB, welke door politieke tegenstanders zijn vernield of
beschadigd te vergoeden". Afgezien daarvan  zou het bezwaarlijk  zijn  vast te stellen  of de
ruiten door politieke tegenstanders waren vernield.1702

Uit een nota van afdeling III van de gemeentesecretarie blijkt dat ook in Den Bosch,
Tilburg en Breda van een dergelijke regeling niets bekend was. 1703

Begin april 1941 verscheen er een regeling voor de vergoeding van vernielde
vensterruiten, waarin werd bepaald dat "de uitkeering van de toegekende schadevergoe-

ding  aan den benadeelde geschiedt door de  zorg  van de Nederlandsche Politie". 1704

Uiteraard werd ook in Eindhoven door de burgemeester de uitvoering van deze
regeling aan de politie opgedragen. Opmerkelijk is echter dat er door de burgemeester op
aan werd gedrongen "om in de gevallen dat aangifte van het inwerpen van vensterruiten
door politieke tegenstanders is gedaan, tot opsporing der betreffende daders te gera-
ken".1705

In 1941 en 1942 werden tientallen ruiten ingegooid en de schade daarvan door de
gemeente vergoed. Een poging om de schade van een vernielde winkelruit in de binnen-
stad te verhalen mislukte, omdat de dader in dienst was getreden bij de 'Waffen-
SS'.1706

Nadat kringleider Pulles burgemeester van Eindhoven was geworden verliep de
schadeloosstelling aan partijgenoten veel soepeler daar nu ook andere schade "uit een
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1699 Interview te Eindhoven op 2 mei 1997 met W. Dekker.
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Matla, a.w., 52.
1701 SRE, secretariearchief Eindhoven 1934 - 1969, brief kringleider H.A. Pulles d.d. 14 maart 1941

aan burgemeester, inv.nr. B 02630.
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SRE, secretariearchief Eindhoven   1934  - 1969, brief B&W Eindhoven  d.d. 25 maart   1941   aan

Pulles, inv.nr. B 02630.
1703 SRE, t.a.p., nota Afd. III d.d. 17 maart 1941, inv.nr. B 02630.

1704 SRE, t.a.p., brief directoraat-generaal van politie d.d. 2 april 1941, inv.nr. B 02630.

1705 SRE, t.a.p., brief burgemeester d.d. 7 april 1941 aan hoofdcommissaris van politie, inv.nr. B
02630.

1706 SRE, t.a.p., brief procureur-generaal d.d. 8 september 1941 aan burgemeester, inv.nr. B 02630.
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oogpunt van billijkheid" van gemeentewege werd vergoed.1707

- Verhaal van schadevergoeding

Aangezien het "aantal ruiten bij onze kameraden ingegooid" weer toenam, wilde burge-
meester Pulles begin '43 toestemming van de procureur-generaal om indien de dader niet
bekend was "iemand  aan te wijzen  om de kosten hiervan te betalen". 1708

Ondanks het feit dat procureur-generaal verwees naar zijn brief van begin april
waarin hij opmerkte "het op prijs te stellen ter verkrijging van een uniforme gedragslijn
v66r het nemen van een dergelijke beslissing te worden geraadpleegd" en in afwijking van
de adviesnota van afdeling III wees de burgemeester een tweetal personen aan, die "ruiten
moeten betalen  die  in deze gemeente vernield  zijn". 1709

Degene die verplicht werd om de schade van een in de Floralaan vernielde ruit te
vergoeden, deelde mede, dat er meer "verband staat tussen het ontslag van de dienstbode
en het ingooien  van  de  ruit"  dan  dat er sprake  was van "zuiver politieke overwegingen".
Dit nam niet weg dat betrokkene de schade van f 51,74 moest betalen, waarbij hem de
mogelijkheid werd geboden dit te doen in termijnen van f 10,-- per maand. Teneinde
verdere moeilijkheden te voorkomen had hij hieraan uiteindelijk maar voldaan. 1710

- Nasleep van jaren

Maar direct na de bevrijding richtte de willekeurig aangewezen bewoner van de Flora-
laan, die voor deze aangelegenheid niet in het concentratiekamp terecht had willen
komen, zich tot de burgemeester met een verzoek tot terugbetaling van het hem opgelegde
'zoenoffer'. 1711

Maar daarmede was deze zaak de wereld nog niet uit. Enkele jaren -in het najaar
van 1948- sleepte deze zaak zich nog voort. Toen wilde de gemeente het aan klager terug-
betaalde bedrag  van f 51,74 verhalen op degene wiens ruit was ingegooid. Deze terugvor-
dering werd evenwel bestreden, omdat betrokkene destijds niet om schadevergoeding had
gevraagd en deze slechts had geaccepteerd "omdat de politie tot het uitbetalen strikte
opdracht zou hebben gekregen". Degene, die begin  1943  deze  ruit had ingegooid  zal  zich
niet hebben kunnen voorstellen    dat    tot   eind     1948 in ambtelijke kringen daarover    zou
worden gediscussieerd. Pikante bijzonderheid is dat intussen degene, bij wie de ruit werd
ingegooid, door de procureur-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof te 's-Hertogenbosch
onvoorwaardelijk buitenvervolging was gesteld onder de overweging dat "alle gerezen
verdenkingen ongegrond zijn gebleken". Dit laatste  zal de ruiteningooier ongetwijfeld  nog
het meest hebben verbaasd. 1712

- Duitse objecten doelwit

Ook in 1944 ging het ingooien van ruiten door, waarbij het opvalt dat nu meer woningen
en gebouwen in gebruik bij Duitse instanties het doelwit zijn dan woningen van 'politieke

1707    SRE, t.a.p., brief burgemeester d.d. 22 april 1941, inv.nr. B 02630.

1708       SRE, t.a.p.. brief burgemeester  d.d. 9 februari  1943 aan procureur-generaal te 's-Hertogenbosch,
inv.nr. B D2630.

1709 SRE, t.a.p., reactie burgemeester aan afd. III d.d. 9 maart 1943, inv.nr. B 02630.
1710 SRE, t.a.p., besluit burgemeester  van 23 september 1943, inv.nr. B 02630.
1711 SRE, t.a.p., brief aan burgemeester d.d. 30 october 1944, inv.nr. B 02630.
1712 SRE, t.a.p., brief mr. Cammelbeeck d.d. 5 november 1948, inv.nr. B 02630.
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tegenstanders'.   Dit nam zodanige vormen   aan   dat de burgemeester de gewestelijke
politiepresident verzocht "voor zoover dit in Uw vermogen ligt" dergelijke praktijken
tegen te gaan, aangezien de Duitse weermacht dreigde "straffer te gaan optreden tegen de
Eindhovensche gemeenschap".

1713

De commandant van de Orde-politie deelde de burgemeester mede dat "vanwege de
vele bewakingsposten van de zijde van de politie onmogelijk, die maatregelen te treffen
zijn,  welke een einde  aan het gesignaleerde euvel zouden kunnen maken".  Door de  com-
mandant van de luchtbeschermingsdienst was echter toegezegd dat "door leden van zijn
dienst toezicht zal worden uitgeoefend en er voorlopig een vaste post staat van 8.00 tot
22.00 uur".1714

In een door de politieke politie opgemaakt rapport staat vermeld dat bij het
ingestelde onderzoek in een bij de Duitse weermacht ingebruik zijnde rijwielbergplaats,
waarvan een ruit was vernield, "tussen de scherven een gebroken jeneverflesch" werd
gevonden. Toch hield rapporteur het voor mogelijk dat "deze vernieling heeft plaats
gehad uit politieke wraakneming of als sabotage bedoeld is tegen de Duitsche Weer-
macht", daarvoor werden overigens  door hem "geen bewijzen gevonden".1715

Ondanks het feit dat de politie uiteraard het vernielen van ruiten noch bij NSB-ers
noch bij Duitse objecten kon voorkomen, is er op 'papier' ruime aandacht besteed aan het
bestrijden   van dit euvel.    Het   is wel opmerkelijk   dat   zel fs   door het inschakelen   van   de
politieke politie er nauwelijks sprake is geweest van het opsporen van daders.

$ 2.  Rumoerig jubileum N.V. Philips

De Philips' directie had er zich bij neergelegd dat er van een feestelijke viering van het
vijftigiarig jubileum onder de heersende omstandigheden geen sprake zou zijn. Wel zou er
op vrijdag 23 mei 1941 in de loop van de ochtend aan het personeel bekend worden ge-
maakt dat "twee weken loon respectievelijk salaris als feestgave zou worden uitbe-
taald". 1716   Hoofdcommissaris   Dijs   was de mening toegedaan dat hierop als reactie   de
feestvreugde was ontstaan. 1717

Door de Philips' directie waren een aantal maatregelen getroffen om bij voorbaat
een eventuele te feestelijke reactie van het personeel te voorkomen. De verwachting dat
de dag in alle rust voorbij zou gaan, kwam echter niet uit. 1718

Volgens Frits Philips was er echter sprake van het uiting geven aan gedurende
"meer  dan een jaar opgekropte gevoelens",  zo  in de geest  van: "Wij zitten allen onder de
bezetter  maar  nu  op deze jublileumdag kunnen  wij  ons even laten  gaan!"  Er was sprake
van een "combinatie van nationaal gevoel en saamhorigheid". 1719

- Spontaan feest

Tijdens de lunchpauze ontstond er spontaan een optocht, die uitgroeide tot een "geweldige
feestelijke deining", waarvan Frits Philips begon te vrezen  dat  het  uit  de  hand  zou  gaan

1713
SRE, t.a.D., brieven van burgemeester  d.d.   15  en  30  mei   1944 aan gewestelijk politiepresident,
inv.nr. B D2630.

1714 SRE, t.a.p., brief commandant ordepolitie d.d. 9 juni 1944 aan burgemeester, inv.nr. B 02630.
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lopen   en zich afvroeg   hoe   dit zou vallen   bij de Duitsers. Vandaar zijn besluit   om   die
middag vrijaf te geven, zodat de Duitsers niet konden zeggen dat er gestaakt was. 1720

Hoofdcommissaris Dijs was ervan uit gegaan dat de Philips-werknemers een uur
eerder vrij zouden krijgen en had daarom de ochtendploeg van de geuniformeerde dienst,
die om 14.00 uur uit dienst was gegaan aangezegd om 16.00 uur weer in dienst te komen,
zodat hij tegen die tijd over 2/3 van het geuniformeerd personeel zou kunnen beschikken.
De problemen deden zich echter al eerder voor mede ook omdat het personeel officieel
vrij had gekregen. Nadat de hoofdcommissaris bericht had ontvangen, dat het Philips-
personeel zich in grote getale naar het Hoofdkantoor aan de Emmasingel had begeven
voorzien van papieren mutsen van diverse kleuren, was hij met de commandant der Orde-
politie en ander personeel eveneens naar de Emmasingel gegaan.

1721

- Oranje-attributen

De hoofdcommissaris merkte dat zich onder de attributen waarmede de grote mensenme-
nigte zich had getooid "verschillende papieren oranje mutsen, strikjes, bloemen etc.
waren". Onmiddellijk heeft  hij toen opdracht gegeven  al het beschikbare personeel zowel
van de gemeentepolitie als van de marechaussee ter plaatse te zenden. Hij zelf heeft zich
met de commandant der Orde-politie "in de menigte begeven" en "de met oranje getooide
personen dit afgenomen na ze tevoren aangespoord te hebben dit af te doen".1722

Het optreden van beide politieofficieren werd door de feestvierders niet erg op prijs
gesteld. Volgens Dijs werden er "enkelen onhebbelijk" door hen te vragen of zij "goede
Nederlanders waren". Volgens de hoofdcommissaris  was dit volkomen onterecht aange-
zien zij "alles in het werk stelden om gewelddadig optreden te voorkomen". 1723

Ook begaven zich groepen, voorafgegaan door de "meest heterogenen muziekin-
strumenten, zooals potdeksels, harmonica's  enz. " tussen deze menigte  door. De hoofd-
commissaris heeft "deze muziek doen zwijgen  en de groepen getracht te ontbinden".  Hij
kon hierbij slechts beschikken over acht man, aangezien de rest op "vaste posten stond of
zich  in de wijken bevond". Pas later kwam de assistentie van twaalf marechaussees. 1724

Toen hem het bericht bereikte dat deze "groepen zich ook door de binnenstad
begaven", heeft hij opdracht gegeven deze  "te doen verspreiden  en het dragen van andere
aan speciale gevoelens uiting gevende voorwerpen, als vlaggetjes etc. tegen te gaan".
Intussen was ook de ochtendploeg weer in dienst gekomen en die werd met dezelfde op-
dracht de stad ingestuurd. Bij het 'drieste' optreden tegen deze groepen werd de inspec-
teur  Van Dijk door "enkele messteken  in den bovenarm verwond". De dader kon worden
aangehouden en werd aan het hoofdbureau van politie ingesloten. Dit voorval heeft ver-
moedelijk in belangrijke mate bijgedragen tot de komst van de 'Grune Polizei'. 1725

- Komst 'Grune Polizei'

Intussen was door de procureur-generaal, die van een en ander in kennis was gesteld,
"versterking  van de Marechaussee  van  het  escadron  van Den Bosch gezonden". Boven-
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Philips, a.w., 138/139.

172I SRE, secretariearchief Eindhoven 1934 - 1969, rapport hoofdcommissaris van politie Eindhoven
d.d. 26 mei 1941, inv.nr. 02415.

1722 Idem.
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Dekkers,  B  &  W  rond  de  Tweede   Wereldoorlog  in  Groot-Eindhoven,  83.
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1723 Idem.
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dien hoorde de hoofdcommissaris toen ook, dat een bataljon van de 'Ordnungs-polizei'
naar Eindhoven onderweg was en daar enige tijd later ook met veel vertoon was aangeko-
men. 1726

Volgens hoofdcommissaris Dijs bevonden zich onder de zeventienduizend op straat
gekomen werknemers van Philips "elementen, die van deze gelegenheid gebruik hebben
gemaakt of misschien zelfs wel hebben aangegrepen om hun speciale gevoelens in een
demonstratie tot uiting te brengen". Teneinde verdere excessen te voorkomen werden  op
last van de hoofdcommissaris de "verschillende drankgelegenheden gesloten". 1727

In de stad hebben zich een aantal 'onschuldige gebeurtenissen' voorgedaan, waarbij
de oranje-strik aan de bagagedrager van de fiets van de hoofdcommissaris een aardig
voorbeeld is. Vanuit een zaak in feestartikelen op de Demer waren overigens "met
handenvol oranje feestmutsen, nationale vlaggetjes en andere feestartikelen naar buiten
gegooid", die gretig aftrek vonden  en de feestvreugde  in niet geringe mate hebben bevor-
derd. 1728

Ook Frits Philips maakt melding van enkele "onschuldige gevalletjes, die toch
kwaad bloed zetten". Zoals  het   "door het publiek uitvoeren  van een rondedans  om  een
auto met Duitse officieren die stond te wachten voor de overweg onder het zingen van
'Oranje boven!', terwijl  bij een andere wagen oranje-vlaggetjes  aan de reserveband waren
geprikt". 1729

Ofschoon de 'Grune Polizei' hier en daar al begonnen was straten schoon te vegen,
was het uitbreken van een "geweldige plensbui" het middel bij uitstek om een einde te
maken aan alle festiviteiten. Volgens Frits Philips had "de Voorzienigheid om halfvier
afdoende ingegrepen". 1730

- Uitgaansverbod

Op de Markt werden door de 'Grune Polizei' mitrailleurs in stelling gebracht en een
grimmige confrontatie werd slechts voorkomen door de inmiddels uitgebroken hevige
regenbui. Maar de commandant van de 'Grune Polizei' eiste niettemin "een onmiddellijk
einde  van de volksopstand". Hoofdcommissaris  Dijs  wist de commandant  van de 'Grune
Polizei' ervan te overtuigen, dat er geen sprake was van een "volksopstand" maar van een
spontaan losgebarsten feestvreugde. De commandant eiste desondanks dat er een uitgaans-
verbod werd uitgevaardigd. Volgens Dekkers zou burgemeester Verdijk er echter weinig
voor gevoeld hebben deze impopulaire maatregel te ondertekenen en vandaar dat "Dijs
zijn naam mag ontlenen aan de bekendmaking".1731

In het door de hoofdcommissaris opgemaakte rapport vermeldde hij evenwel
intussen opdracht gekregen te hebben het betreden van den openbaren weg door de bevol-
king van Eindhoven na 8.00 uur des avonds tot 4.00 uur des morgens tot nader order te
verbieden". Hierna   had de hoofdcommissaris onmiddellijk de nodige bekendmakingen
doen drukken en aanplakken. 1732

Die avond zijn, na 8.00 uur, enkele honderden personen aangehouden en tot de
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volgende morgen vastgehouden in een school achter het politiebureau. 1733

Volgens het Eindhovensch Dagblad zou de bekendmaking "pas tegen half acht afge-
leverd zijn met als gevolg dat niemand in de buitenwijken tijdig hiervan kennis kon
nemen". Het gevolg  was  dat  door de 'Grune Polizei'  de  zich  van geen kwaad bewust-

zijnde burgers op "mofs-ruwe wijze" naar het politiebureau werden overgebracht, waar de
beschikbare opbergcapaciteit weldra niet meer voldoende was. 1734

Het "verbod voor de burgerbevolking van Eindhoven om de straat te betreden naar
aanleiding van de demonstraties" werd op 25 mei 1941 door de hoofdcommissaris weer
ingetrokken.

1735

- Onvoldoende politie-optreden

Over het optreden van het politiepersoneel was de hoofdcommissaris allerminst te
spreken. Hij had tot zijn leedwezen moeten constateren dat verschillende leden zowel van
het eigen personeel als van de marechaussee de door hem gegeven bevelen niet met de
nodige ernst, zoals de omstandigheden die vereisten, hadden uitgevoerd. Het sprak
vanzelf dat bij aanwezigheid van de hoofdcommissaris, de commandant der Orde-politie
of een van de inspecteurs  "men zich wel wachtte voor dergelijke handelingen". 1736

Om alle misverstanden te voorkomen legde hoofdcommissaris Dijs zijn opdrachten
aan het personeel met betrekking tot het uitgaansverbod vast in een order met als titel
"Maatregelen in verband  met den Alarm toestand". Hierin stond vermeld dat overtreders
"zonder pardon" moesten worden aangehouden en dat degene. die trachtte te ontvluchten,
"oogenblikkelijk met wapengeweld wordt bedreigd".1737

Aangezien gebleken was dat tijdens de 'alarm-toestand' vooral jeugdige personen
voortdurend wanordelijkheden trachtten te veroorzaken en slechts schoorvoetend voldeden
aan de bevelen van de politie en daardoor voortdurend provocerend handelden, wenste de
hoofdcommissaris een krachtdadig optreden. Dergelijke personen dienden onmiddellijk te
worden aangezegd dat zij naar huis moesten gaan ook indien hun gedrag op dat moment
geen verdere aanleiding tot ingrijpen gaf. Indien niet onmiddellijk aan dit bevel werd
voldaan of indien de politie werd uitgelachen of op andere wijze gehinderd, dan moesten

dergelijke personen onmiddellijk en zonder pardon worden aangehouden en in arrest ge-
steld. Het was zijn wens dat deze ordemaatregelen met de meest mogelijke gestrengheid
werden toegepast, zodat zo spoedig mogelijk een einde aan het ergerlijk optreden van de
jeugd werd gemaakt. Bovendien diende elke demonstratie of poging daartoe onmiddellijk
met geweld te worden verhinderd. Krachtige taal van een hoofdcommissaris, die inmid-
dels begrepen had, dat zijn korps bij de bezettingsautoriteiten een uitermate 'slechte beurt'
had gemaakt en nu tenminste bij de procureur-generaal, fgd. directeur van politie de zaak
alsnog trachtte te redden door zijn 'bevelen' als bijlagen bij zijn rapport te voegen. Van-
daar ook de waarschuwing aan het personeel dat tegen degene, die zijn bevelen op enige

wijze saboteerde of niet met de vereiste gestrengheid optrad, door hem zo nodig de meest

rigoureuze maatregelen getroffen zouden worden. 1738
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inv.nr. 02415.

1736 SRE, t.a.p., rapport hoofdcommissaris van politie d.d. 26 mei 1941, inv.nr. 02415.
1737 SRE, t.a.p., bijlage II bij rapport hoofdcommissaris van politie d.d. 26 mei 1941, inv.nr. 02415.
1738 SRE, t.a.p., rapport hoofdcommissaris van politie d.d. 26 mei 1941, inv.nr. 02415.
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- Gevolgen voor politie

Alhoewel hoofdcommissaris Dijs zoals gezegd aan prestige had ingeboet, had de uit de
hand gelopen jubileumviering voor hem geen directe gevolgen. Slechter verging het de
commandant van de Orde-politie de majoor M. ten Haaf, die sedert begin maart 1941 op
"wensch van den Befehlshaber der Ordnungspolizei" belast was met de leiding der Orde-
politie. 1739

Enkele dagen na de 'ongeregeldheden' deelde de 'Befehlshaber der Ordnungspolizei'
aan de inspecteur-generaal der Nederlandse politie mede vastgesteld te hebben dat de
huidige commandant van de Orde-politie te Eindhoven voor de vervulling van deze
functie niet geschikt  was. 1740

Volgens Ten Haaf werd  hij door generaal Schumann, de bevelhebber van de  'Ordu-
nungspolizei' tot "driemaal toe uitgevloekt" omdat hij niet met 'geweld' was opgetreden
en dat het een grote 'Schweinerei' was dat hij had durven te beweren dat de rust geen
moment was verstoord en dat er van demonstraties geen sprake was geweest.

1741

Dit alles kon niet verhinderen dat hij uit zijn functie als commandant van de Orde-
politie werd ontheven, waarbij hij nog geluk had dat generaal Schumann verzocht hem
weer in zijn oude functie te herplaatsen.

Hiermede  kwam een einde  aan een "feestviering", die zoals ir. Philips  het  in  zijn
dankbetuiging aan het Philips-personeel typeerde, "niet in onze bedoeling lag, maar die
gij  er van hebt gemaakt". 1742

3 3.  Hoofdcommissaris Dijs

Op 15 januari 1941 werd Willem Dijs door de rijkscommissaris voor het bezette Neder-
landse gebied benoemd tot hoofdcommissaris van politie in Eindhoven. In de benoemings-
akte staat vermeld dat de rijkscommissaris deze heeft getekend in de "verwachting dat de
benoemde, in trouw aan zijn diensteed, zijne ambtelijke plichten nauwgezet zal vervullen
en het vertrouwen, dat blijkens deze benoeming in hem wordt gesteld, niet zal bescha-
II1(3Il". 1743

Daarmede werd Dijs de eerste hoofdcommissaris van politie te Eindhoven als opvol-
ger van de op 31 december 1940 met pensioen gegane commissaris Brinkman. Het was
zeker geen benoeming die in de lijn der verwachtingen lag. Dijs was immers chef van de
bewaking van de N.V. Philips' Gloeilampenfbrieken te Eindhoven en tevens sinds 4 maart
1929 "onbezoldigd inspecteur van politie le klasse" van het gemeentelijk politiekorps
aldaar. 1™

- Ongewenste situatie

Alhoewel Dijs niet op de 'loonlijst van de gemeentepolitie' voorkwam, was hij naast zijn
functie bij de N.V. Philips wel chef van de vreemdelingen- en inlichtingendienst van de
gemeentepolitie Eindhoven. Een op zijn minst vreemde om niet te spreken van een onge-

1739
SRE, secretariearchief Eindhoven 1934 - 1969, brief inspecteur-generaal der Nederlandse politied.d. 8 maart 1941, inv.nr. 06635.

1#     SRE, t.a.p., brief van 'Befehlshaber der Ordnungspolizei' d.d. 27 mei 1941, inv.nr. 06679.
1741

SRE, t.a.p., brief van M. ten Haaf d.d. 7 februari 1945, inv.nr. 06635.
1742 SRE, secretariearchief Eindhoven, dankbetuiging   Ir. F.J. Philips   d.d.    24    mei 1941, inv.nr.

02415.

1743
Dekkers,  B&W rond de Tweede  Wereldoorlog  in Groot-Eindhoven, afbeelding  190/191.

1744
Matla,   25   Jaar   lief  en   leed   bij   de   Eindhovense    Politie,   5.
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wenste situatie, waaraan dan ook naar de mening van de minister van binnenlandse zaken
een einde diende te komen. Dit -zo meende de minister in 1939- des te meer omdat de

bemoeiingen van de Philips-politie zich "verre buiten haar feitelijke normale omgrenzing
uitstrekt".   Dit   zou   weI te wijten   zijn   aan het beleid   van de commissaris van politie   te

Eindhoven, die "niet is te beschouwen als een krachtige figuur, welke hoedanigheid

daartegenover niet ontzegd kan worden aan den inspecteur Dijs". 1745

De procureur-generaal fgd. directeur van politie was het er mee eens dat de
vreemdelingen- en inlichtingendienst "uit handen van Dijs en zijn helpers" moest worden

overgenomen. Daarmede was aan de rol van Dijs binnen het Eindhovense politiekorps
evenwel nog geen einde gekomen, aangezien commissaris Brinkman hem bij "bijzondere
gelegenheden" ter versterking inschakelde, zodat Dijs zeker geen onbekende was in het
Eindhovense korps. 1746

Toch was deze benoeming niet gebeurd in overleg met de bevoegde Nederlandse
autoriteiten gezien de brief van de secretaris-generaal van het departement van justitie aan
de commissaris der provincie Noord-Brabant. Hierin deelde hij namelijk mede, dat de
rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied hem had bericht dat Willem Dijs bij
besluit van 15 januari 1941 was benoemd tot hoofdcommissaris van politie te Eindho-
ven. 1747

Enkele maanden later werd hij door dezelfde secretaris-generaal benoemd tot
onbezoldigd commissaris der rijkspolitie ter standplaats Eindhoven, waarmede de zaak
formeel was gladgestreken. 1748

- Beloning voor 'vooroorlogse' verdiensten?

Over de vraag waar Dijs zijn benoeming aan te danken heeft gehad, lopen de meningen
uiteen. Volgens de voormalige privd-secretaris van de Eindhovense NSB-burgemeester te
Eindhoven was "zijn aanstelling een persoonlijke beloning van Hitler vanwege zijn
vooroorlogse verdiensten  voor het nazi-regime".1749  Een  feit  is  dat  op  4  juli  1939  door
de Duitse rijkskanselier A. Hitler aan Willem Dijs het "Verdienstkreuz des Ordens vom
Deutschen Adler Dritter Stufe" was verleend. 1750

Vermoedelijk hield zijn benoeming wel verband met het feit dat Dijs zeer goed op
de hoogte was met de activiteiten van de communisten en daarvan tijdens zijn talrijke
bezoeken aan Duitsland mededeling heeft gedaan aan de Duitse politie-autoriteiten met
wie hij contacten onderhield.

De benoeming van Dijs was niet gebeurd op aandringen van de Philips' top, maar
had wel hun instemming, aangezien het "altijd van pas kan komen als men goede betrek-
kingen onderhoudt met de hoofdcommissaris van politie" en dit des te meer in zulke
moeilijke tijden, aldus W.E.A. de Graaff, adviseur buitenlandse betrekkingen en de chef

van Dijs bij Philips'. 1751

1745 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief minister van binnenlandse zaken d.d.
12 juni 1939 aan commissaris der koningin, inv.nr. 619.

1746 RANB, t.a.p., brief procureur-generaal fgd. directeur van politie   d.d. 4 september   1939   no.
6551. inv.nr. 619.

1747 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief secretaris-generaal van het departe-
ment van justitie d.d. 21 januart 1941 aan commissaris der provincie, inv.nr. 488.

1748 RANB, t.a.p., brief secretaris-generaal van het departement van justitie d.d. 13 maart 1941,
inv.nr. 488.

1749 Dekkers, a.w., commentaar bij benoemingsakte, 190/191.
1750

Dekkers,  a. w., 190/191.

1751 Interview te Borkel en Schaft (gemeente Valkenswaard)   op   20   mei   1997   met   mr.   W. A.E.   de

Graaff.
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Ook Ir. F. Philips aan wie Dijs mededeelde aangezocht te zijn om hoofdcommissaris
van Eindhoven te worden, zou hem geadviseerd hebben dit zeker te doen, omdat "we aan
jou  weten  wat we hebben  en  van een ander moeten  we  dat  nog maar afwachten".1752

Het Eindhovensch Dagblad maakte gewag van het belangrijke werk wat Dijs bij de
'Philips-politie' had verricht en "waartoe zijn speurwegen hem tot in Belgia, Frankrijk,
Italie en Duitsland brachten" en waarbij hij "opmerkelijke successen boekte, al onttrok de
waarneming daarvan zich uiteraard   aan het grote publiek". Deze 'successen'   zijn  het
ongetwijfeld geweest, die ten grondslag lagen aan zijn benoeming tot hoofdcommissaris
van politie in Eindhoven. 1753

- Slechte verhouding met burgemeester en personeel

De latere burgemeester Pulles was weinig ingenomen met de benoeming van Dijs als
hoofdcommissaris.   In het NSB-kringblad  van  31  juli 1941 schreef  hij,  dat het regelmatig
voorkwam dat agenten bruut tegen onze kameraden optraden, waarbij de hoofdcommissa-
ris soms persoonlijk aanwezig was. 1754

Pulles liet er weinig twijfel over bestaan dat er spoedig een einde gemaakt diende te
worden aan de cal:ri8re van Dijs, vooral ook omdat deze categorisch weigerde lid te
worden van de NSB. Zijn oordeel over de kwaliteiten van Dijs als politiechef was
vernietigend: "Een hoofdcommissaris, die niets over zijn personeel te zeggen heeft, zal
ofwel zijn prestige dienen te herstellen,  en  wel op korte termijn  o f. . . . . " .  Toch  zou  het
nog wel enige tijd duren voor Pulles er in slaagde om Dijs weg te werken. 1755

Dijs had het niet gemakkelijk in zijn nieuwe functie, omdat hij niet bepaald geliefd
was bij zijn medewerkers. De Eindhovense politiefunctionarissen herinnerden zich maar al
te goed, dat Dijs aan het begin van de bezetting was gearresteerd en weggevoerd naar
Duitsland,  maar na veertien dagen   "per  luxe  auto naar Eindhoven werd teruggebracht".
Aangezien  hij   over  deze   gang van zaken "commentaar overbodig achtte",   was   hij   voor
hen een "duistere figuur".   Daar  kwam  bij dat commissaris Brinkman uitermate geliefd
was bij zijn personeel, hetgeen het voor Dijs nog eens extra moeilijk maakte. 1756

Bovendien kwam Dijs enkele maanden na zijn aantreden voor een volslagen uit de
hand gelopen viering van het vijftig jarig bestaan van de N.V. Philips' te staan, zoals in
de vorige paragraaf is gebleken. Maar deze op zich onschuldige aangelegenheid leverde
hem wel aanzienlijk gezichtsverlies op zowel bij de bezettingsautoriteiten als bij de
burgerij en in zijn eigen korps. Ook Ir. Philips liet zich weinig vleiend over Dijs uit. "
De  N.S.B.-politiecommissaris  was  bang   voor zijn reputatie   bij de Duitsers en probeerde
de  mensen uit elkaar te jagen, echter zonder enig succes". De toevoeging dat iemand  hem
hoorde verzuchten:      " Ze moesten    er de mitrailleur op zetten! "     komt    op zijn minst
'gekleurd' over, maar geeft wel aan hoe de stemming ten opzichte van Dijs was.

- Nieuwe commandant Orde-politie

Nadat de commandant van de Orde-politie in verband met diens falen bij de ordehandha-
ving tijdens de viering van het Philips'jubileum uit zijn functie werd ontheven, moest er
een nieuwe commandant worden benoemd. Daarvoor was binnen het Eindhovense politie-

1752
Dekkers, Eindhoven 1933 - 1945, 186 - 187.

1753
Dekkers, a.w., 189.

1754

Dekkers,  B   &  W  rond  de  Tweede   Wereldoorlog   in  Groot-Eindhoven,  74.
1755

Dekkers,  a. w.,  75.

1756 Matla, a.w., 5.
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korps volgens de bevelhebber van de 'Ordnungspolizei' geen geschikte hogere ambtenaar

aanwezig. Op voorstel van genoemde bevelhebber werd een voormalig beroepsofficier
F.M.J. Vermeulen benoemd.1757

In de eerste helft van juni '41 had de hoofdcommissaris op verzoek van de burge-
meester Vermeulen ontvangen. Na diens bezoek schreef Dijs aan de burgemeester niet te
kunnen beoordelen of Vermeulen geschikt was om als hoofdinspecteur te worden be-
noemd, aangezien hij nimmer bij de politie werkzaam was geweest en met politieaange-
legenheden niet op de hoogte was.

1758

Het gemis aan vakkennis werd in de ogen van de bezetter echter ruimschoots goed
gemaakt door zijn nationaal-socialistische gezindheid. Hij was namelijk niet alleen lid van
de NSB maar ook nog lid van de WA, terwijl hij na zijn komst in Eindhoven ook nog lid
zou worden van het Rechtsfront. Medio augustus '41 volgde zijn aanstelling in Eindho-
ven, waar hij voorlopig werd belast met de functie van commissaris van politie met
bestemming op te treden als commandant der Orde-politie. 1759

Eind augustus '41 deelde Vermeulen de burgemeester van Eindhoven mede dat hij
in overleg met de hoofdcommissaris en met "goedvinden van HOhere Polizeistelle" zijn
functie op 16 september 1941 in Eindhoven zou aanvaarden. 1760

Vermeulen had nauwelijks zijn intrede in Eindhoven gedaan of er deed zich al een
el:nstig conflict voor met de hoofdcommissaris, toen deze gewaar werd dat de nieuw
benoemde commdandant der Orde-politie een afspraak had met de gevolmachtigde voor
de    reorganisatie    van de Nederlandse politie. Vermeulen wilde    met de gevolmachtigde
spreken over dringend te treffen maatregelen met betrekking tot het politiekorps van
Eindhoven. Aangezien de hoofdcommissaris hierover ook reeds in overleg was met deze
functionaris, had hij Vermeulen medegedeeld "zich door diens voornemens bezwaard te
voelen". Vermeulen schreef het standpunt van de hoofdcommissaris als "soldaat te kunnen
aanvoelen en billijken" en zag dan ook van het eerder afgesproken onderhoud af. Wel
vroeg hij "mij aanwezig te doen zijn bij toekomstige besprekingen over de organisatie van
de politie te Eindhoven opdat ik op de hoogte kom en indien nodig ook mijn gevoelen

terzake  kan doen blijken". 1761

De positie van Dijs zou er door het ontslag van burgemeester Verdijk en de
benoeming van de NSB-burgemeester H.A. Pulles alleen nog maar slechter op worden. In
tegenstelling tot de verhouding zoals die bestond tussen burgemeester Verdijk en Dijs, die
volgens Dijs "buitengewoon  goed was", bestond er tussen  Dijs en Pulles "voortdurend
een zeer afwijzende toestand". 1762

Er brak voor de Eindhovense hoofdcommissaris een moeilijke tijd aan. Hij onder-
vond van zijn eigen medewerkers weinig steun, aangezien hij "bij hen even gehaat als
Brinkman geliefd was".1763

Bovendien had hij een commandant der Orde-politie, die zowel met de NSB-
burgemeester   als de Duitse bezettingsautoriteiten goede contacten onderhield. De relatie
van burgemeester Pulles met de "oranje-gezinde" hoofdcommissaris was nooit goed ge-

1757
SRE, t.a.p., brief van bevelhebber van 'Ordnungspolizei' d.d. 27 mei 1941, inv.nr. 06679.

1758 SRE, secretariearchief Eindhoven, brief hoofdcommissarris van politie d.d. 13 juni 1941 aan
burgemeester, inv.nr. B 02361.

1759   SRE,
t.a dibesluit

secretaris-generaal van het departement van justitie d.d. 19 augustus 1941,
inv.nr. 0
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1761 SRE. t.a.p., brief van F.M.J. Vermeulen d.d. 24 september 1941, inv.nr. 02361.
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weest en werd er zeker niet beter op, omdat Dijs geen lid van de NSB wenste te wor-
den. 1764

Maar ook de verhouding met de bezettingsautoriteiten was danig bekoeld zoals bleek
uit het oordeel van majoor Wolk: "Dijs hat zwar Oberrealschulbildung, ist aber polizei-
rechtlich noch strafrechtlich irgendwie vorgebildet". 1765

- Triest einde

Het was dan ook niet te verwonderen, dat toen in het kader van de reorganisatie van de
Nederlandse politie per 1 maart 1943 de functie van hoofdcommissaris werd opgeheven,
hij niet de aangewezen figuur was om politiepresident te worden. Zo kwam er een einde
aan de opmerkelijke carriare van de eerste Eindhovense hoofdcommissaris van politie,
waarover hij na de bevrijding nog rekenschap moest afleggen en waarover hij hard werd
geoordeeld. Nadat tegen hem in augustus 1948 voor het bijzonder gerechtshof te 'S-
Hertogenbosch negen jaar gevangenisstraf was geeist, werd hij tot zes jaar onder aftrek
van voorarrest veroordeeld. Van de eens zo 'gewichtig doende Streber' was -blijkens het
kranteverslag van de terechtzitting- niet meer overgebleven dan een "aarzelend, weife-
lend, mager tabletjes-slikkend mannetje"„..1766

$ 4.  Na de invoering van de Staatspolitie

Na de reorganisatie van de politie en daarmede de komst van de politiepresident kon de
commandant van de ordepolitie zich pas goed laten gelden. Bij hoofdcommissaris Dijs had
hij toch minder steun ontvangen voor de doorvoering van zijn plannen dan bij de nieuw
benoemde functionaris P.J. Kooijmans,   die ten tijde  van zijn benoeming   als   'SS'-er  aan
het oostfront verbleef.

- Hoofdrol voor majoor Vermeulen

Sinds zijn aantreden in september 1941 had majoor Vermeulen zijn uiterste best gedaan
een stempel te drukken op de geOniformeerde politie. Hij pleitte vanaf den beginne voor
een aanzienlijke uitbreiding hetgeen hem "mogelijkheid biedt daarop invloed uit te oefe-
nen".  Gezien  de in Eindhoven heersende mentaliteit verdiende het -volgens Vermeulen-
alleszins aanbeveling de uitbreiding niet te doen bestaan uit Brabanders. 1767

Een half jaar later ging hij nog een stapje verder en pleitte hij er voor bij een
eventuele uitbreiding  "geen of zo weinig mogelijk RK-personeel  aan te wijzen".  Het Eind-
hovense politiepersoneel was namelijk bijna zonder uitzondering Rooms-Katholiek en "de
houding  van de geestelijkheid  is  van zeer grote  zo niet beslissende invloed".1768

Medio juni 1942 kwam dan de lang verwachte uitbreiding van de orde-politie met
zevenentwintig agenten afkomstig van het Politie Opleidings Bataljon Amsterdam. 1769

De verwachtingen van majoor Vermeulen waren hooggespannen, maar dat viel
tegen, aangezien tot nog toe "deze mannen niet den moed kunnen vinden openlijk partij te

1764 Dekkers,  a. w., 199/200.
1765

Dekkers, a.w., 199.
1766 Eindhovensch Dagblad,  11  augustus  1948.
1767 SRE, secretariearchief Eindhoven, brief van majoor Vermeulen   d.d. 24 september    1941    aan

inspecteur-generaal  van de Nederlandse politie, inv.nr. B 02361.
1768 AGPE, maandrapport februari - maart 1942, dossiernummer 2440.
1769 AGPE, bestuit gevolmachtigde voor reorganisatie  van de Nederlandse politie  d.d.   16  juni   1942,

dossier 2440.
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kiezen".   Het was echter geen kwestie  van niet durven kiezen  voor  de door Vermeulen
voorgestane nieuwe orde maar een kwestie van een daarvoor niet willen kiezen. Het
merendeel van hen was als oud-militair overgegaan naar de marechaussee en van daaruit
in augustus 1941 gedetacheerd bij de Amsterdamse politie. Na een korte detachering
volgde per 1 oktober 1941 de aanstelling bij de Amsterdamse politie. Na enkele maanden
werden honderdtwintig man aangewezen voor een "sport- en exercitie-opleiding" in
Schalkhaar. Niet alleen vanuit Amsterdam maar ook vanuit Rotterdam en 's-Gravenhage
hebben aangewezen (ongehuwde) politiefunctionarissen een driemaandelijkse sport- en
exercitieopleiding in Schalkhaar gevolgd. Onder hen waren nauwelijks leden van of
sympathisanten met de NSB, terwijl majoor Vermeulen zulks nu juist had verwacht. 1770

Majoor Vermeulen was ervan uitgegaan, dat de "stemming van de in juni aange-
komen zevenentwintig jonge agenten beter zou zijn dan die van het meerendeel van het
oude   personeel,   doch   dit   is   niet het geval gebleken". De hoofdcommissaris,   die   het
maandrapport moest ondertekenen, liet hierbij zeer nadrukkelijk vet:melden "Rapport
Commandant Orde-Politie", daardoor   in het midden latend   of  hij   het   er   wel   of  niet   mee

1771eens was.
Was majoor Vermeulen teleurgesteld in de instelling van de zevenentwintig nieuwe

korpsleden dat zou hij niet zijn in de drie per 1 januari 1943 benoemde inspecteurs,
waarvan er zich tenminste twee zouden ontwikkelen tot fanatieke speurders naar onderdui-
kers, joden en illegale werkers. Overigens was de commandant der Orde-politie in het
voorjaar 1943 "hoopvol gestemd ten aanzien van de toekomst, al zal het wel niet kunnen
uitblijven dat een aantal halstarrige en verblinde tegenstanders in hun houding blijven
volharden". 1772

- Veel personeelsmutaties

Met het vertrek van hoofdcommissaris Dijs en de komst van de nieuwe politiepresident
traden er een aantal duidelijke veranderingen op. In het door majoor Vermeulen geredi-
geerde maandverslag werd aandacht besteed  aan de "wisseling  van het commando".   Er
werd vastgesteld dat "voor 1 maart de gezagsverhoudingen in het korps voor het
personeel verre van duidelijk waren, terwijl ook niet voldoende stelling werd genomen ten
aanzien  van de vraagstukken  van  deze  tijd".  Maar  "dit  is uit", luidde  het aan duidelijkheid
niets te wensen overlatend oordeel van de majoor. Bij zijn kennismaking met het korps
had de wnd. gewestelijk politiepresident op niet mis te verstane wijze verklaard, wat van
een ieder werd verlangd, waardoor "aan de weifelende houding voor velen een einde is
gekomen en bepaalde verwachtingen definitief den bodem zijn ingeslagen". 1773

Hoofdcommissaris Dijs mag dan bij het personeel weinig geliefd zijn geweest, de
benoeming van een nieuwe politiepresident en een aantal nieuwe politie-officieren hebben
er duidelijk toe bijgedragen, dat de druk op het personeel werd vergroot. Ter gelegenheid
van de installatie van de 'echte' gewestelijk politiepresident op 10 april 1943 moest het
gehele politiepersoneel -ook het personeel van de nachtdienst dat om 6.00 uur uit dienst
was gegaan- om 9.00 uur aan het bureau zijn. Van hieruit werd om 9.30 uur in "gesloten
colonne in tenue zonder overjas en sabel" vertrokken naar de zaal van de 'Korenbeurs'

1770 Interview te Eindhoven  op   11   december   1997  met  G.  van  den Boom, zijnde  66n  van de zevenen-
twintig naar Eindhoven overgeplaatste agenten.

1771 AGPE, maandrapport augustus/september 1942 d.d. 15 september 1942, dossier 2440.

Im AGPE, maandrapport februari/maart 1943, dossier 2440.

1773 AGPE, maandverslag februari/maart 1943, dossier 2440.
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aan de Markt. 1774

De benoemingen van een aantal 'foute' functionarissen hebben een nog groter stem-
pel gedrukt op het functioneren van het korps dan de vele technische veranderingen, die
hebben plaatsgevonden. Hierbij dient overigens wel te worden aangetekend, dat ook de
talrijke veranderingen in de interne organisatie zijn uitwerking niet gemist hebben,
doordat er sprake was van een groot aantal verplaatsingen en bestaande 'vertrouwde'
combinaties werden verbroken. Inmiddels had ook een groep van negentien agenten van
de vrijwillige hulppolitie en twee contingenten nieuwe uit Schalkhaar afkomstige wacht-
meesters van respectievelijk negenentwintig en drietndertig man hun intrede in het
Eindhovense korps gedaan, hetgeen de nodige aanpassingsproblemen opleverde. 1775

Datzelfde gold voor het publiek dat steeds meer nieuwe gezichten zag opduiken,
waardoor de politie voor hen een "onzekere factor" was geworden. 1776

Een bijzonder negatief effect heeft gehad de oprichting van een afdeling als de
'Politieke Politie', die weliswaar volgens de taakomschrijving was belast met onderzoeken
zoals ruitenvernielingen en beledigingen, maar in werkelijkheid bestond uit notoire jagers
op joden en onderduikers. Dat zij daarbij bepaald niet zachtzinnig te werk gingen, moge
blijken uit de talloze meldingen van vuurwapengebruik, die in geen verhouding staan tot
de  rest  van het personeel.1777

Een soortgelijk gevaar vormde de in april 1944 opgerichte Arbeidscontroledienst
(AKD), waarvan het personeel gekleed was in een politie-uniform. Zij waren belast met
het opsporen van Nederlanders, die zich onttrokken hadden aan de verplichte 'Arbeidsin-
zet' en hen vervolgens na aanhouding op transport te stellen. 1778

De gewestelijk politiepresident Kooijmans is na een verblijf van vier maanden in
Eindhoven weer vertrokken naar het directoraat-generaal van politie in verband met zijn
benoeming tot stafchef. Met de waarneming werd belast de luitenant-kolonel Van Hilten
uit    ' s-Hertogenbosch,    die    op zijn beurt   weer zal worden opgevolgd   door de luitenant-
kolonel N.J. van Leeuwen, die vanaf 1 maart 1943 tot de komst van Kooijmans ook al als
zodanig was opgetreden.

- Organisatorische problemen

De combinatie van de functie van korpschef van Eindhoven (politiepresident) met die van
gewestelijk politiepresident betekende dat het Eindhovense politiekorps moest worden uit-
gebouwd   tot een politie-organisatie voor geheel Noord-Brabant en Limburg. Dat hield   in
dat de Eindhovense recherche moest fungeren als recherche hoofdafdeling voor genoemde
provincies met aan het hoofd de van elders gekomen commissaris van politie C. Hess.
Het is duidelijk dat het bestaande hoofdbureau niet geschikt was om een dergelijk
omvangrijk apparaat te huisvesten. Besloten werd daarom het bij de marechaussee in
gebruik zijnde gebouw aan de Stratumsedijk 'Het Pannenhuis' daarvoor te bestemmen.
Daar zou ook de technische recherche in gehuisvest worden, die van een uit 66n fotograaf
bestaande Eindhovense afdeling moest worden uitgebouwd tot een gewestelijke 'identifica-
tiedienst' onder leiding   van   een uit Utrecht afkomstige inspecteur van politie.    Het   zou
evenwel tot begin 1944 duren voor de beoogde huisvesting betrokken kon worden. In het
kader van deze reorganisatie werd voorts een aparte afdeling kinderpolitie opgericht onder

1774
Matla, a. w.,  64.

1775
Matla, a.w., 66 en 67.

1776 Interview te Eindhoven op  2  mei  1997 met W.Dekker.
1777 AGPE, maandverslag april/mei 1943, dossiernummer  2440.

1778 Matla, a.w., 67.
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leiding van een inspectrice, die eveneens van elders was gekomen. 1779

- Verhouding gewestelijk politiepresident - burgemeester

Het is duidelijk dat een zo ingrijpende operatie als de omvorming van het Nederlandse

politieapparaat tot een staatspolitie de nodige problemen met zich meebracht. Daarvoor
diende een aantal wetten en verordeningen gewijzigd te worden, omdat bijvoorbeeld niet
langer de burgemeester maar de politiepresident als hoofd van politie (politiegezagsdra-
ger) werd aangemerkt. Dat hield dan weer in dat niet de burgemeester bepaalde vergun-
ningen of ontheffingen moest afgeven, maar dat dit door de politiepresident diende te
geschieden.

Aangezien zich op de gemeentesecretarie Eindhoven al snel de nodige problemen op
dit gebied voordeden, werd een en ander aangekaart bij het directoraat-generaal van
politie. De directeur-generaal van politie liet hierop begin mei 1943 weten "van meening
te zijn dat de grens tusschen de bevoegdheden van den burgemeester en van den politie-
president nader aangegeven zouden moeten worden, doch dat dit nog niet mogelijk
WaS" . 1780

Maar intussen waren de ambtelijke verhoudingen tussen de gemeentesecretarie en de
bestuursdienst van de gewestelijk politiepresident al danig verstoord. Er werden tussen
burgemeester Pulles en de chef van afdeling III talrijke adviesnota's gewisseld, waaruit
bleek dat er sprake was "van een ernstige inbreuk op de noodzakelijke basis voor een
gezonde samenwerking tussen het Hoofdbureau van Politie  en de Secretarie". 1781

De chef afdeling III verzette zich hevig tegen het standpunt van de wnd. gewestelijk
politiepresident dat er geen botsingen te verwachten waren tussen hem en de burgemees-
ter" en dat door de ambtenaren van de secretarie de zaak wel erg werd opgeblazen. Met
dit laatste was partijgenoot Pulles het op zijn beurt wel eens gezien zijn aantekening op de
nota: "De afd. moet niet overal 'hatelijkheden' in zien" en nog duidelijker was de
aantekening  aan  het  slot  van  de nota: "Zonde  van  den  tijd".  Het was duidelijk  dat  de
verhoudingen tussen gemeentesecretarie en politieadministratie er op deze manier niet
beter op werden en in de loop van de tijd ook niet beter op zouden worden. In een nota
aan de burgemeester begin maart 1944 laat de chef van afdeling III weten dat "het U niet
ontgaan zal zijn, dat de afdeeling zich tot nu toe meermalen getrgerd heeft over de meer
dan minimale administratief-bestuurstechnische bekwaamheden van het Eindhovensche

staatspolitieapparaat".   Maar niet alleen de bestuursdienst moest het ontgelden.   Er  werd
namelijk vastgesteld dat "de gecombineerde figuur van politiepresident en gewestelijk
politiepresident blijkbaar  in zijn eigen gedraai is vastgeraakt". Hierover  had de afdeling
zich echter niet geergerd, aangezien "het daarvoor te vermakelijk was". 1782

Tijdens het bezoek van de gewestelijk politiepresident op 12 maart 1944 aan de
burgemeester stelde deze hem de nota van de chef van afdeling III met alle andere
stukken uit het dossier "Verhouding burgemeester - politiepresident" ter hand hetgeen
verhitte reacties bij de politie tot gevolg had. Een reactie van de wnd. politiepresident kon
niet uitblijven en dat gebeurde in een 'persoonlijke' brief aan de burgemeester. Hierin
merkte de politiepresident op dat de "bewoordingen, waarin mijn bestuurspolitie-apparaat
wordt gequalificeerd, alleen den zegsman  voor de volle 100%. typeren". De politiepresi-

IT79 AGPE, jaarverslag recherche hoofdafdeling Eindhoven 1943, dossiernummer  2855.
1780

SRE, secretariearchief Eindhoven, brief van directeur-generaal van politie  d.d.   3   mei   1943   aan

burgemeester, inv.nr. 02361.
1781 SRE, secretariearchief Eindhoven, adviesnota  afd.  IIl  d.d. 5 april 1943, inv.nr. 02361.
1782 SRE, t.a.p., nota van afdeling III d.d. 7 maart 1944 aan burgemeester, inv.nr. 02361.
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dent eindigde zijn brief met de opmerking er slechts een reactie op te hebben en wel:
"Vergeef het hem, want hij  weet niet beter". 1783

Zo simpel als de politiepresident de zaak wilde afdoen, was het evenwel niet gezien
een  artikel  in de MR. C van medio april 1944. Hierin stond,  dat het dringend gewenst
was, dat ten spoedigste nadere voorschriften werden uitgevaardigd, waarin uitdrukkelijk
de bevoegdheden werden opgesomd die van de burgemeester waren overgegaan op de
politiepresident  en  dat  was nu juist hetgeen afdeling III wilde. 1784

$  5.     Politiepersoneel  in  de  problemen

Politiefunctionarissen kwamen tijdens hun dienstuitoefening veelvuldig in contact met
Duitse militairen en liepen daardoor een verhoogd risico door de bezettingsautoriteiten te
worden vervolgd. In enkele gevallen was het zelfs al voldoende als een of andere Duitser
meende onheus behandeld te zijn. Diverse Eindhovense politiemannen hebben het aan den
lijve ervaren.

- Conflicten met bezettingsautoriteiten

Zo werd op 15 mei 1941 een agent door de 'Sicherheitsdienst' gearresteerd, omdat hij
verdacht werd betrokken te zijn geweest bij het "achteroverdrukken van koffers van de
Weermacht te Deurne  en  het  doen van Duits-vijandige uitlatingen".   Door het 'Feldge-
richt' te Utrecht werd hij vrijgesproken na tot 7 october 1941 doorgebracht te hebben in
het Huis van Bewaring te 's-Hertogenbosch. Volgens collega's was hij bij zijn terugkeer
in Eindhoven zo mager geworden dat hij "kijkende door zijn broeksband door zijn
broekspijpen de straatstenen kon zien".1785

Niet veel beter verging het een agent, die op 1 augustus 1941 bij het sluiten van een
in de binnenstad gelegen restaurant moeilijkheden kreeg met een Duits officier van de
Luchtmacht. Hiervoor moest hij op 25 augustus '41 terecht staan voor een Duits gerecht,
zitting houdende op het vliegveld. Wegens belediging van deze officier werd hij veroor-
deeld tot zes maanden gevangenisstraf. Zijn straf heeft hij voor een klein gedeelte uitgeze-
ten in Amsterdam en het grootste deel in de gevangenis te Bochum. Bij zijn terugkeer in
Eindhoven op 25 maart '42 was hij vijftig pond lichter geworden, hetgeen een indicatie
geeft over de omstandigheden in de Duitse gevangenis. 1786

- Hulp aan joden

Vanwege hulpverlening aan joden is een aantal politiefunctionarissen in moeilijkheden
geraakt. Zo is er een hoofdagent gearresteerd, die werd verdacht van "het verschaffen van
hulp aan joden".  Na zijn arrestatie  werd hij geruime tijd gevangengehouden op het politie-
bureau te Eindhoven. Hij zag echter kans te ontvluchten, waarna hij tot het einde van de
bezetting ondergedoken is gebleven. 1787

Ook door een tweetal andere Eindhovense hoofdagenten samen met een Philips-
employ6 en een gemeentebode werd hulp verleend aan joden onder meer door het ver-

1783
SRE, secretariearchief Eindhoven, brief wnd. politiepresident d.d. 17 maart 1944 aan burgemees-
ter, inv.nr. 02361.

1784 Nieuwe Ronerdamsche Courant, 19 april 1944.
1785

Matla, a. w., 54.

1786 Matla, a. w., 54.
1787

Matla, a. w., 54.
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schaffen van valse papieren en het verlenen van hulp bij het vinden van onderduikadres-
sen. Toen een joodse man bij een straatcontrole met een slecht vervalst persoonsbewijs
werd opgepakt, leidde het spoor naar een van de hoofdagenten, die daarop werd gearres-
teerd. De andere leden van de groep zagen nog kans om tijdig onder te duiken. 1788

De gearresteerde hoofdagent heeft vanwege de consequenties voor zijn vrouw en
kinderen van een beraamde vluchtpoging afgezien en op 13 augustus 1943 in de mare-
chausseekazerne te Eindhoven zelfmoord gepleegd. Deze zelfmoord heeft tot lang na de
bevrijding de gemoederen in het Eindhovense politiekorps bezig gehouden en zelfs geleid
tot een aanklacht tegen een politie-officier, die geweigerd zou hebben de betreffende
politieman in de marechausseekazerne te bezoeken. 1789

Een opperwachtmeester van het Eindhovense politiekorps werd eveneens gearres-
teerd vanwege "het onderdak verschaffen aan joden".   Na zijn arrestatie bleek  dat  zijn
gezondsheidstoestand   van   dien   aard   was, dat opname   in het Binnenziekenhuis noodzake-
lijk was. Aldaar is hij samen met de directeur van de gemeentelijke geneeskundige dienst,
die eveneens was aangehouden, onder voortdurende bewaking gebleven. Het heeft echter
vijf jaar geduurd voor de betreffende politieman zijn dienst weer heeft kunnen hervat-
ten. 1790

Een andere rechercheur, die samen met de bij de piloten-affaire te Tilburg betrok-
ken Harry Aarts hulp verleende aan joden, werd gearresteerd en overgebracht naar het
kamp Vught. In tegenstelling tot Aarts, die werd gefusilleerd, heeft hij het over-
leefd.1791

- Andere oorzaken

Ook door andere feiten of omstandigheden zijn politiefunctionarissen in de problemen
geraakt. Zo werd begin juli 1942 een rechercheur met "verlof gezonden" vanwege zijn
huwelijk met een "vrouw van joodsche bloede". Op bevel  van de 'Befehlshaber der  Ord-
nungspolizei' heeft hij zijn dienst begin oktober 1942 echter weer kunnen hervatten. 1792

Half september 1943 werden drie wachtmeesters door de 'Sicherheitsdienst' gearres-
teerd wegens het ontvreemden van een aantal 'Ausweise' uit een der lokalen van het
gewestelijk arbeidsbureau Eindhoven".  Na hun arrestatie werden zij overgebracht  naar  het
kamp te Haaren. 1793

Ook voor minder ernstige feiten kon evenwel onmiddellijke schorsing gevolgd door
ontslag volgen. Dat overkwam de hoofdinspecteur H. Minnaert, die ter zake "het wegma-
ken van voor zijn collega's bestemde poststukken" (i.c. nationaal-socialistische propa-
gandalectuur) alsmede "wegens negatieve dienstopvattingen" met ingang van 7 juli 1943
buiten dienst werd gesteld. Met Minnaert verdween een van de toch al kleine groep
'vooroorlogse' politie-officieren, die een steunpunt vormde voor de 'betrouwbare'
politiefunctionarissen. 1794

De invloed van het verdwijnen van dergelijke betrouwbare chefs moet niet onder-
schat worden. Zij waren het immers, waar de in nood verkerende politiefunctionarissen

1788 Dekkers,  B  &  W  rond  de  Tweede  Wereldoorlog  in  Groot-Eindhoven,   160.

1789
Dekkers, a.w., 162.

1790
Matla, a. w., 67.

1791
Matla, a. w.,  54.

1792 AGPE, maandrapport juni-juli 1942 en maandrapport september/october 1942, dossiernummer
2440.

1793 AGPE, maandrappoort augustus/september 1943, dossier 2440.

1794 AGPE, maandrapport juni/juli 1943, dossier  2440.
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voor raad en daad terecht konden. Hoofdinspecteur Minnaert was met inspecteur Matla
zo'n figuur en vandaar dat zijn vertrek door velen als een ernstig gemis werd be-
schouwd. 1795

- Economische delicten

Daarnaast moesten tegen een aantal politiefunctionarissen strafmaatregelen genomen wor-
den wegens begane 'economische delicten', waaruit blijkt dat er niet alleen voor eigen  ge-
bruik maar ook voor de zwarte markt werd gehandeld.

Vooral in de laatste maanden van 1942 en de eerste maanden van 1943 werden di-
verse politiefunctionarissen om die reden gearresteerd en/of ontslagen.

Zo werd in het najaar van 1942 een agent le klasse "wegens ernstig vergrijp tegen
de economische voorschriften geschorst   en in voorlopige bewaring gesteld".1796   Met   in-

gang van 13 december 1942 werd een agent 2e klasse ontslagen wegens overtreding van
de     distributieregelingsbeschikking. 1791 Kort daarna     -op 29 december     1942-    werd     een

agent van politie le klasse, die wegens het vervoer van frauduleus geslacht vlees sinds
september 1942 was geschorst, ontslagen. 1798

Het ernstigste feit speelde zich af in de nacht van 20 op 21 februari 1943 in 's-
Hertogenbosch, waar een agent van politie uit Eindhoven, een marechaussee en een Duits
militair bij een Bosschenaar, die zelf ook in dienst van de Duitse weermacht was, "zoge-
naamd een onderzoek kwamen instellen  in een schoenenzaak". Tijdens de ontstane  woor-
denwisseling trok de Eindhovense agent zijn revolver en loste daarmede een schot. Door
de direct gewaarschuwde 'Feldgendarmerie'  werd een onderzoek ingesteld. 1799

In verband met "het terugvorderen van een door hem in den zwarten handel
verkochte doch niet betaalde partij schoenen" werd de Eindhovense agent met ingang van
7 mei 1943 ontslagen.1800

Het is duidelijk dat ten aanzien van de laatste categorie misdragingen de gewijzigde
omstandigheden een uiterst negatieve invloed hebben gehad op het normbesef van de poli-
tie. Maar al te gemakkelijk werd ook in deze kring uitgegaan van de veronderstelling dat
"het anders  toch maar de Duitsers ten goede  kwam".

De gevolgen van de doorgevoerde reorganisatie waren ongetwijfeld het grootst voor het
Eindhovense politiekorps. Vanaf 1 maart 1943 fungeerde Eindhoven als centraal punt
voor de politiezorg in Noord-Brabant en Limburg onder bevel van de Eindhovense politie-
president. Dit had mede ten gevolge dat een aantal tot voor kort in Den Bosch gevestigde
instanties, zoals de 'Sicherheitspolizei' en de 'Verbindungsoffizier der Ordnungspolizei'
naar Eindhoven verhuisden. Bovendien werd een groot aantal nieuwe politiefunctionaris-
sen aangetrokken, waarvan een aantal duidelijk de nieuwe orde waren toegedaan. Zowel
voor de 'oude' politiemensen als voor de burgerij werd de situatie er niet beter op.

Daar komt bij dat de bestaande vertrouwensrelatie tussen burgerij en politie door de
instroom van zoveel in hun ogen 'foute' functionarissen vrijwel verloren ging. Het drieste
optreden van die 'vreemde' politiefunctionarissen heeft een funeste invloed gehad op het
imago van de politie en het beeld versterkt dat het politieapparaat 'fout' was.

1795 Relaas van F. Kieft, gepensioneerd adjudant van politie gemeentepolitie Eindhoven.
1796 AGPE, maandverslag october/november 1942, dossier 2440.
1797 AGPE, maandverslag november/december 1942, dossier 2440.
1798 AGPE, maandrapport december '42/ januari '43, dossier  2440.
1799 SAsH, archief Algemene dienst, maandrapport februari/maart 1943, inv.nr. 1371.
1800 AGPE, maandrapport februari/ maart 1943 en maandrapport april/mei 1943, dossier 2440.
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Hoofdstuk XIX HELMOND

Helmond telde ruim 28.000 inwoners en heeft nadat de in 1937 benoemde burgemeester
werd afgezet per 24 september 1943 een NSB-burgemeester gekregen. Het uit dertig tot
veertig man bestaande politiekorps stond    tot    eind 1941 onder leiding    van    de     1923
benoemde commissaris van politie G.J. Loves, die per 1 maart 1942 werd ontslagen. Van
1 juli 1942 tot 17 april 1943 werd hoofdinspecteur C.L. Drossaers 'voorlopig' met de
leiding belast. Overigens is het de inspecteur -later kapitein- A. de Groot geweest die als
(waarnemend) 'korpscommandant' is opgetreden. Onder de in de bezetting plaats gehad
hebbende uitbreiding bevond zich een aantal fanatieke 'foute' elementen, die veel onheil
hebben aangericht. De leiding van het Helmondse politiekorps heeft vrijwel doorlopend
een tekort gekend aan inspecteurs.    Na het (gedwongen) vertrek   van een inspecteur   naar
Eindhoven was kapitein De Groot vanaf 1 augustus 1944 de enige politie-officier in
Helmond.

$  1.     Mutaties  in  de  korpskiding

In de eerste tijd van de bezetting was het commissaris Loves die de leiding van het
Helmondse politiekorps had. Zowel in de mobilisatie als tijdens de Mei-dagen had Loves
zich doen kennen  als een echte 'vuurvreter'.   Hij was voorstander  van een harde  lijn  en
vond dat de politie onvoldoende bewapend was. Die voorliefde voor wapens was hem
bijna fataal geworden, al kon hij zich het gebeurde van het naar het bureau voeren van de
drie Duitse krijgsgevangen vlak voor de inname van Helmond niet zo goed meer herinne-
ren. Tijdens het onderzoek door de burgemeester naar de juiste gang van zaken kwam
duidelijk aan het licht, dat de werksfeer in het Helmondse politiekorps te wensen over-
liet.

1801

- Slechte verhouding met personeel

Edn van de inspecteurs verklaarde tegen de burgemeester dat de verhouding onder het
personeel slecht was. De commissaris had sinds de tegen hem ingediende klacht bij de
officier van justitie geen vertrouwen  meer   in het personeel. Er mocht niemand   meer  op  de
typekamer komen met uitzondering van de inspecteurs, 86n van de klerken en de
werkster,    die een sleutel hadden".1802 Commissaris Loves    had   bij zijn personeel    de
naam 'hard' te zijn en werd door hen ook vaak "onredelijk" genoemd:803

Opmerkelijk is dat slechts 66n van de klerken een sleutel van de typekamer had
gekregen. De andere klerk had het bij de commissaris verbruid, waarvoor overigens ook
wel enige reden bestond, aangezien het functioneren van betrokkene bepaald niet optimaal
was te noemen. Of hierbij het door de klerk uitgebrachte rapport over de gebeurlijkheden
op   11  mei   '40  een rol heeft gespeeld  is niet duidelijk. Daarin  werd het merkwaardige  op-
treden van de commissaris namelijk heel duidelijk gesignaleerd. Zo had de betreffende
klerk er de Duitsers op gewezen dat "niet de in uniform geklede inspecteur de verant-
woordelijke man was",  maar de door hem "persoonlijk aangewezen commissaris  van poli-

1801

Zie hoofdstuk II, par. 4.
1802 GAHm, archief kabinet burgemeester, onderzoek burgemeester naar aanleiding van klacht, inv.nr.

qq 61 nr.9.
1803 Idem.
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tie".1804

Hoe het ook zij commissaris Loves bemoeide zich wel op een zeer bijzondere wijze
met het privt-leven van de betreffende klerk en rapporteerde daarover schriftelijk aan de
burgemeester. Zo meldde de commissaris aan de burgemeester niet alleen dat er een foto
van het meisje, waar hij sinds vele maanden verkering mee had, op zijn bureau stond,
maar ook welke Sint Nicolaas-cadeaux hij voor haar gekocht had: "Een handtasje en een
gouden kruisje" volgens zijn zeggen van "f 22,50 en f 31,--".1805

Zelfs nadat de commissaris op 17 december 1941 met verlof was gestuurd en "U
binnen afzienbaren tijd een nieuwen commissaris van politie krijgt",  vond  hij het noodza-
kelijk "nog eenige inlichtingen te verstrekken   over den schrijver".1806 Deze inlichtingen
alsmede een brief van de wnd. commissaris van politie, waarin melding werd gemaakt
van de "chaotischen toestand" bij de administratie hebben, hun uitwerking niet gemist. De
betrokken klerk werd namelijk kort daarna (15 februari 1942) overgeplaatst naar de
gemeentepolitie Tilburg. 1807

- Openbare orde geen aanleiding tot vertrek

Merkwaardiger wijze was het vertrek van de commissaris niet toe te schrijven aan
openbare ordeproblemen, die in een groot aantal gemeenten aan de orde van de dag
waren. Ook in Helmond was de Nederlandse Unie weliswaar actief en zouden er van tijd
tot tijd scheldpartijen hebben plaatsgevonden, maar relletjes tussen NSB-ers en aanhangers
van de Nederlandse Unie hebben zich niet voorgedaan. 1808

Wel was er in de eerste maanden van 1941 sprake van vernielingen van "eigendom-
men van NSB-ers en WA-figuren".  Door de burgemeester werd hiertegen gewaarschuwd,
omdat met deze handelingen niemand was gebaat en vandaar dat de politie streng zou
optreden. 1809

Ook deden zich in het eerste kwartaal van 1941 enkele incidenten voor gericht tegen
de bezetters. Volgens een bekendmaking van de burgemeester van begin april '41 was er
sprake van "ernstige wandaden", zoals "het tweemaal vernielen van kabels, het aanplak-
ken van vlugschriften met een voor de Duitsers beledigende inhoud, het verkopen van
artikelen aan leden der Weermacht tegen ongeoorloofde prijzen en het op kwajongensach-
tige wijze hinderen van Duitse militairen tijdens hun wandelingen".1810

Als "straf voor deze wandaden" werd een spertijd afgekondigd van 9.00 uur 's
avonds tot 5 1/2 uur 's morgens met de controle waarvan zowel de Duitse Weermacht als
de Nederlandse politie belast waren. Dat het een 'ernstige' zaak was, moge blijken uit de
toevoeging, dat op iedereen die zich in verboden tijd op straat bevond en "op eersten

aanroep   van de controleerende personen niet terstond stilstaat", geschoten   zou    wor-
dell. 1811

Toch zouden een paar Duitsers een week na de invoering van de spertijd opnieuw

1804 GAHm, archief kabinet burgemeester, rapport d.d. 21 juni 1940, inv.nr. qq 61 dossier 9.
1805 GAHm, archief kabinet burgemeester 1941, brief commissaris van politie  d.d. 5 december   1941,

inv.nr. dossier 7.
1806 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief commissaris van politie d.d. 18 december 1941,

inv.nr. dossier 7/1941.
1807 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief waarnemend commissaris van politie    d.d.     18

december  1941 aan burgemeester, inv.nr. qq 77/1941.
1808 Bartholomeus, Helmond 1940 - 1945, 130.
1809 De Zuidwillemsvaart, 26 februari 1941.
1810

De Zuidwillemsvaan, 4 april 1941.
1811 Idem.
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"door enkele burgers zijn lastiggevallen  en  door  in de nabijheid staand publiek bedreigd".
Hierna werd het dreigement dat door de militairen van de vuurwapens gebruik zou
worden gemaakt nogmaals herhaald. Deze 'strafmaatregel' werd met ingang van 19 mei
ingetrokken, waarna de normale avondklok van middernacht tot vier uur 's ochtends weer

van kracht werd. 1812

Klacht van 'NSDAP' aanleiding tot vertrek

Al waren de openbare ordeproblemen dan niet van zo'n ernstige aard, toch zouden deze
aanleiding hebben kunnen zijn om de positie van de commissaris van politie in gevaar te
brengen. Dit was evenwel niet het geval geweest. Hij kwam pas echt in moeilijkheden na
het bijwonen van een bijeenkomst van de 'Technische Nothilfe' in de zaal van Drouwen,
waarvoor hij een schriftelijke uitnodiging had ontvangen. 1813

De bezoekers van die bijeenkomst "zaten niet in rijen doch aan over de geheele zaal
staande tafeltjes zodat men niet steeds plaats nam met het gelaat gekeerd naar het
podium". Commissaris Loves had plaats genomen aan een tafeltje achter  in de zaal samen
met de bedrijfsleider van Carp Garenfabrieken, met wie hij na afloop nog over "luchtbe-
schermingsproblemen bleef praten". Tijdens dit gesprek  had er "blijkbaar een eerbetoon

plaats gevonden" dat door de commissaris niet was opgemerkt en vermoedelijk ook niet
door zijn tafelgenoot. Bij het verlaten van de zaal werd hij hierover aangesproken door de
leider  van de groep Helmond  van de 'NSDAP',   die hem mededeelde  dat  hij   zich  onbe-
hoorlijk had gedragen door te blijven zitten, terwijl hij "had behooren op te staan". 1814

Commissaris Loves had hierop geantwoord "niets van het brengen van een groet te
hebben bemerkt" en niets onbehoorlijks te hebben willen doen. Als hij zich onbewust aan
een nalatigheid schuldig had gemaakt, werd dit door hem betreurd en "betuigde hij daar-
over zijn spijt". 1815

De verklaring van de commissaris over het gebeurde werd kennelijk niet door de
leiding van de 'Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei' geaccepteerd gezien de
door de 'Ortsgruppenleiter' te Helmond ingediende klacht over het optreden van "Poli-
zeikommissar Loves". Deze deelde de burgemeester  mede dat "commissaris Loves  bij  het
eerbetoon van de Fuhrer obstinaat bleef zitten en daarmee de Fohrer en alle Duitsers" had
beledigd. Hij zou hem daarop de zaal uitgestuurd hebben en hem het bezoek van alle
bijeenkomsten van de 'NSDAP' hebben verboden en zo voegde hij er aan toe, "indien no-
dig  de heer Loves met geweld  uit die bijeenkomsten te zullen verwijderen". Als naschrift
merkte de plaatslijke groepsleider op dat hij van geen enkele bezoeker verlangde, dat deze
de "Duitse groet" bracht, maar wel dat deze de "simpele fatsoensnormen" in acht
nann.

1816

Nadat de burgemeester een en ander op 29 november 1941 met de verbindingsof-
ficier  van de 'Ordnungspolizei', majoor  Wolk, had besproken, werd commissaris Loves

op  17  december  1941 "met verlof gezonden", waarna  hij met ingang van 28 februari  1942
werd  ontslagen door de 'Generalkommissar far das Sicherheitswesen". 1817

1812 Bartholomeus, a.w.,  134.
1813 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief commissaris van politie   d.d. 29 november    1941,

inv.nr. 6c/1941.
1814 Idem.

1815 Idem.

1816 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief van 'Ortsgruppenleider NSDAP' d.d. 23 november
1941 aan burgemeester, inv.nr. 6c/1941.

1817 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief van 'Generalkommissar fiir das Sicherheitswesen'
d.d. 12 februari 1942, inv.nr. 6c/1941.
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Enkele maanden later werd oud-commissaris Loves samen met enkele andere Hel-
monders, waaronder een cafthouder, bijgenaamd het 'Democratisch caf6', opgepakt.
Hiermede was een voorlopig einde gekomen aan een opmerkelijke politieloopbaan, die na
de bevrijding nog zou worden voortgezet als waarnemend commissaris van politie te
Bergen op Zoom. 1818

- Waarnemend commissaris De Groot

Half december 1941 werd inspecteur A.L.J. de Groot voor het eerst als plaatsvervangend
commissaris van politie aangewezen. In zijn rapportage aan de burgemeester bij het begin
van die periode berichtte De Groot dat als gevolg van de bestaande vacatures en de
ontstane achterstand in de administratie hij bezwaarlijk de volle verantwoording voor een
goed functioneren van de dienst op zich kon nemen. Bovendien waren de laatste maanden
vrijwel permanent vier tot vijf personen wegens ziekte niet in staat geweest hun dienst te
verrichten. Aangezien de plaatselijke Duitse autoriteiten 's nachts een minimum sterkte
van zes manschappen hadden voorgeschreven, bedroeg de sterkte van de straatdienst over-
dag slechts drie of vier personen. 1819

Al met al geen aantrekkelijk situatie om in afwachting van de komst van een nieuwe
korpschef als waarnemer te moeten optreden. Het vertrek van Loves had in ieder geval
zijn uitwerking op de ziekenlijst. Was er in de voorafgaande maanden sprake van vier tot
vijf zieken, in december waren er dit nog maar drie tot vier, in januari twee tot drie,
terwijl er in maart nog maar 66n ziek was en een lichte dienst verrichtte. 1820

In de personele situatie kwam weliswaar enige verbetering door de komst van vijf
agenten van het Politie Opleidings Bataljon Schalkhaar, maar versterking van de straat-
dienst   had   dit   niet tot gevolg.    Dit   vond zijn oorzaak   in   het   feit   dat de recherche    werd
uitgebreid en een afdeling economische delicten werd opgericht. Bovendien moest er een
agent ter beschikking worden gesteld van de 'Sicherheitspolizei'. 1821

- Komst nieuwe 'waarnemende' korpschef

Intussen liep in Eindhoven tijdelijk inspecteur le klasse C.L. Drossaers stage ter
opleiding voor zijn detachering naar Helmond "als leider van de politie aldaar". 1822

Met ingang van 1 juli 1942 werd op grond van de 'Vierde verordening betreffende
bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied' hoofdinspecteur van politie
C. L. Drossaers inderdaad benoemd tot waarnemend commissaris van politie. 1823

Was er in het besluit van de gevolmachtigde voor de reorganistie van de Neder-
landse politie nog sprake van een inspecteur le klasse te Eindhoven, die voorlopig werd
belast met de leiding van het politiekorps der gemeente Helmond, in het besluit van
Rauter is Drossaers al gepromoveerd tot hoofdinspecteur en aangewezen als waarnemend
commissaris van politie. Aangezien de burgemeester niet in de komst van Drossaers naar
Helmond was gekend, had hij vanaf den beginne 'dwars gelegen' niet alleen met de

1818

Wonk,  Helmondse  herinneringen  aan  oorlog,  bezetring  en  bevrijding,  50.
1819 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief plv. commissaris van politie d.d. 18 december 1941,

inv.nr. 7/1941.

1820 GAHm, archief 3emeentepolitie Helmond  1892  - 1949, maandverslagen december '4 I/januari  '42,
januari/februari    42  en  februari/maart '42, inv.nr.   1.

1821 GAHm, t.a.p., maandverslag maart/april 1942, inv.nr. 1.
1822 AGPE, maandverslag april/mei 1942 en maandverslag juni/juli 1942, inv.nr. dossier 2440.
1823 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, besluit Generalkommissar fur das

Sicherheitswesen d.d. 4 september 1942, inv.nr. 490.
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gevolmachtigde maar ook met Drossaers. Toen deze laatste een bekendmaking in De
Zuidwillemsvaart had ondertekend  "als wnd. commissaris van politie", deelde de burge-
meester hem mede dat "het hem bekend was dat de heer de Groot waarnemend Commis-
saris van Politie was" en dat Drossaers "voorloopig belast was met de leiding van het
politiekorps". De burgemeester  was van mening  dat de ondertekening niet juist  was  en dat
zulks verwarrend werkte ten opzichte van het publiek en het politiepersoneel.1824

Ook het dragen van een uniform was volgens de burgemeester niet aan de orde,
aangezien  hij nog steeds inspecteur le klasse te Eindhoven  was.   Pas  als een benoeming  in
Helmond geregeld was, zou door de burgemeester worden beslist of en zo ja welk
uniform hij zou mogen dragen.

1825

Formeel had de burgemeester gelijk, maar in feite was het een verloren zaak zoals
uit de benoeming door Rauter in hoogsteigen persoon weldra zou blijken. Tegen de
benoeming van Drossaers is hij zich echter blijven verzetten en heeft daarover zelfs
advies ingewonnen bij de bisschop van 's-Hertogenbosch. Deze heeft hem eind juli in een
brief  het   " in een persoonlijk gesprek bepaalde standpunt"   nog eens schriftelijk bevestigd.
"De burgemeester mag in geweten niet voldoen aan een hem eventueel te verstrekken op-
dracht  een NSB Commissaris van Politie te benoemen".  Het was immers de burgemeester
die benoemde en die was dus formeel verantwoordelijk voor de benoeming. Door een
dergelijke benoeming   zou hij "aanmerkelijke steun verleenen   aan   de NSB", hetgeen
"ongeoorloofd" was. Indien ontslag als burgemeester zou volgen, dan sprak het vanzelf,
dat  hij in aanmerking zou komen voor steun  uit "het Fonds  voor B.N. "(Bijzondere
Noden).1826

- Onbekwaam, onbetrouwbaar en onbetamelijk

Lang heeft het verblijf van Drossaers in Helmond niet geduurd. Hij was dan weliswaar tot
waarnemend commissaris van politie benoemd, maar hij heeft deze benoeming nooit waar
kunnen maken. In NSB-kringen mocht men dan wel klagen over de sabotage van burge-
meester Moons ten opzichte van zijn korpschef, een feit was dat de waarnemend commis-
saris van politie zich allerminst 'voorbeeldig' gedroeg. Het tegendeel was het geval en hij
gaf de burgemeester zo veel troeven in handen, dat deze in de tweede helft van januari
'43  majoor Wolk van de 'Ordnungspolizei' te 's-Hertogenbosch in ging lichten over
diens gedrag. Het bewijsmateriaal voor zijn onbekwaamheid om leiding te geven en voor
zijn onbetrouwbaarheid was misschien niet zo sterk, dat voor zijn onbetamelijk gedrag
meestal in combinatie met een overvloedig drankgebruik des te overtuigender. In de
bevestiging van zijn onderhoud met majoor Wolk kon hij het bij de "twaalf gegeven
voorbeelden van immoreel gedrag en drankzucht laten" en het aan de majoor overlaten
"om een juist oordeel over de persoon te vormen". 1827

In Helmond had niet alleen commissaris Loves problemen gehad met het op het
juiste moment opstaan in plaats   van te blijven zitten tijdens een propagandabijeenkomst.

Op een dergelijke nu door de NSB georganiseerde bijeenkomst in het kader van de
herdenking van de in Stalingrad gevallen doden bleven van de aanwezige politiefunctiona-
rissen enige wachtmeesters der marechaussee en enige agenten van de gemeentepolitie

1824 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief burgemeester aan leider van het politiekorps d.d. 14
juli 1942, inv.nr. 83/1942.

1815 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief burgemeester d.d. 14 juli 1942, inv.nr. 83/1942.
1826 GAHm, archief kabinet burgemeester, brief van bisschop Mutsaers d.d. 31 juli 1942 aan

burgemeester, inv.nr. 83.
1827 GAHm archief kabinet burgemeester, brief burgemeester   d.d. 5 februari    1943 aan 'Verbin-

dungsoMzier BdO' majoor Wblk, inv.nr. qq 83 dossier 1/1943.
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Helmond zitten tijdens het zingen van het 'Duitsland-lied' en het 'Horst-Wessellied'.  Over
het incident werden zowel naar majoor Wolk van de 'Ordnungspolizei', de gevolmachtig-
de voor de reoganisatie van de Nederlandse politie, de procureur-generaal als de burge-
meester afzonderlijke rapporten ingezonden. Aangezien uit het ingestelde onderzoek was
gebleken dat "een en ander op een misverstand berustte", had dit incident voor de betrok-
kenen geen nadelige gevolgen. 1828

- De Groot weer waarnemend korpschef

Enkele maanden na het bezoek van de burgemeester aan majoor Wolk volgde de
schorsing van Drossaers in opdracht van de directeur-generaal van politie en per 29 juli
1943 zijn ontslag. Vanaf de schorsingsdatum 17 april 1943 trad de kapitein De Groot
weer op als waarnemend korpschef en zal dat voorlopig ook blijven, omdat de voorgeno-
men benoeming van opperluitenant W. van Vuuren uit Brunssum niet door was gegaan.
Aangezien op 1 augustus 1943 de inspecteur Kunst naar Eindhoven werd overgeplaatst,
heeft De Groot zijn functie tot de bevrijding zonder hulp van officieren moeten uitoefe-
nen, hetgeen bepaald geen eenvoudige opgave is geweest.

1829

De waarnemende commissaris moest "laveren tussen de twee partijen die zijn korps
kent": de welwillende agenten aan de ene  en de pro-Duitse aan de andere kant. Wanneer
er zich moeilijkheden zouden voordoen, zou hij verantwoordelijk worden gesteld.1830

En die deden zich al wet heel snel voor, want nog geen veertien dagen later brak de
April-mei-staking uit, die ook in Helmond voor de nodige problemen zorgde. Voor De
Groot was het een gelukkige bijkomstigheid, dat hij zich toen nog gesteund wist door
burgemeester Moons. Lang zou dit evenwel niet duren, want burgemeester Moons werd
op 17 juni 1943 met onmiddellijke ingang uit zijn ambt ontzet en begin oktober '43 opge-
volgd door een NSB-burgemeester. 1831

- Moeilijke werkomstandigheden

De omstandigheden waaronder dienst moest worden gedaan, verslechterden zienderogen.
Aan alles was gebrek: de uniformen waren aan vervanging toe, de schoenen waren versle-
ten en het merendeel van de rijwielen kon vanwege het ontbreken van banden niet worden
gebruikt. 1832

Daarnaast was er sprake van een toenemend aantal objecten dat bewaakt moest wor-
den. Sinds december 1943 moesten in verband met "de vele overvallen op gemeentehui-
zen e.d." in Helmond niet minder dan vijf objecten, te weten:
-  het arbeidsbureau;
-  het gemeentehuis;
-  het distributiekantoor;
-  het postkantoor, waar de radiotoestellen bewaard werden en
-  het gemeentelijk slachthuis, waar een grote hoeveelheid vet lag opgeslagen
permanent worden bewaakt, terwijl bovendien het aantal bewakers nog moest worden

1828 GAHm, archief gemeentepolitie  1892  - 1949, maandrapport februari/maart 1943, inv.nr 2.
1829 GAHm, archief gemeentepolitie   1892  - 1949, concept maandverslag december   '43 / januari   '44,inv.nr. 2.
1830

Vliegen'berg,  De  Helmondse  politie  van  oud  naar  nieuw,  40.
1831

Vonk,  a. w.,  59.

1832 GAHm, archief gemeentepolitie  1892  - 1949, diverse maandverslagen, inv.nrs.  2  en  3.
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uitgebreid.1833
Dit had tot gevolg dat de 'Orde-politie' dagelijks twaalf uur dienst was moeten gaan

doen en dat "iedere politieman nog slechts na ongeveer negen dagen een vrijen dag
krijgt". Zelfs het verlenen  van een vrije  dag  zou  niet meer mogelijk zijn, wanneer  nog
iemand ziek werd. Het verlenen van verlof was helemaal niet meer mogelijk.1834

Ofschoon de dienst zwaar was en het kon voorkomen dat, wanneer er luchtalarm ge-
geven wordt, het personeel van de nachtdienst niet of zeer weinig kon slapen, was de
stemming onder het personeel  goed. 1835

- De Groot alsnog korpschef

Had het er lang naar uit gezien dat De Groot gedoemd was om in ieder geval tot de
bevrijding waarnemend korpschef te blijven, toen welhaast niemand dit meer verwachtte,
volgde op 17 maart 1944 zijn benoeming tot kapitein-korpschef en wel met terugwerkende
kracht vanaf  1  maart  1944.1836

Bij het Helmondse politiekorps bestonden op dat moment tien vacatures, waaronder
die van 66n opperluitenant en twee van onderluitenant en negen van wachtmeester. Hoofd-
wachtmeesters waren er daarentegen   twee   te   veel.   Om de problemen enigszins te vermin-
deren waren er al wel enige tijd twee wachtmeesters van de marechaussee gedetacheerd,
maar veel zoden zette dit niet aan de dijk. Er werden dan ook bijna geen overtredings-
processen-verbaal meer opgemaakt, terwijl nog slechts negen "aan kosten onderworpen

politioneele waarschuwingen werden uitgereikt". De Helmondse politie deed nagenoeg
niets anders meer dan het bewaken van objecten. 1837

Opmerkelijk was wel dat in deze maanden vrij veel personen werden aangehouden
voor de 'Sicherheitspolizei'.  Van half maart  tot half april werden eenentwintig personen,
van half april tot half mei acht personen en van half mei tot half juni veertien personen

gearresteerd, hetgeen mogelijk ook verband hield met het optreden van de Nederlandse
Landwacht in de regio Helmond. 1838

- Landwacht actief

In het voorjaar van 1944 was er ook in Helmond sprake van een grote activiteit die aan
de dag werd gelegd door leden van de Nederlanse Landwacht. Korpschef De Groot, die
overigens door de gewestelijk politiecommandeur was aangewezen om die lieden "theorie-
onderricht" te geven,  was  over het optreden  van de Landwacht uiterst kritisch.1839

Als aangewezen instructeur rapporteerde de korpschef, dat "de leden van de
Nederlandse Landwacht hun voorschriften niet kennen en bovendien zeer eigenwijs  zijn".
Aangezien zij bovendien de inbeslag genomen goederen "nimmer ter beschikking stellen
van de politie" ontstaan er voortdurend moeilijkheden, waardoor    het    door de politie
ingestelde onderzoek "of bemoeilijkt of in het geheel niet mogelijk wordt". 1840

1833 GAHm, archief gemeentepolitie  1892  - 1949, maandverslag januari/februari 1944, inv.nr.  3.
1834 Idem.

1835
Idern.

1836 GAHm, archief gemeentepolitie  1892  - 1949, maandverslag februari/maart 1944, inv.nr.  3.
1837 GAHm, archief gemeentepolitie  1892  - 1949, maandverslag april/mei 1944, inv.nr.  3.
1838 GAHm, archief gemeentepolitie  1892 - 1949, diverse maandverslagen 1944, inv.nr.  3.
1839 GAHm, archief Zuiveringscommissie, rapport   A.L.J. de Groot   d.d. 3 december 1944, inv.nr.

250.

1840 GAHm, archief gemeentepolitie  1892  - 1949, maandverslag april/mei 1944, inv.nr.  3.
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Medio mei '44 waren de Helmondse leden van de Nederlandse Landwacht naar
Schalkhaar vertrokken    voor het volgen   van een cursus.1841 De instructie in Schalkhaar
heeft wellicht de kennis van de landwachters enigszins vergroot, op hun gedrag heeft het
weinig of geen effect gehad. Onder de inwoners van Helmond ontstond, zo constateerde
medio   1944 de korpschef, hoe langer  hoe meer ontevredenheid en angst  door het optreden
der Landwacht. 1842

De Landwacht bezorgde de inwoners van Helmond grote problemen bij het betrek-
ken van de benodigde levensmiddelen. De eerste levensbehoeften, zoals groenten, aardap-
pelen, kaas, eieren en boter, werden  "nog veel zwart verhandeld", waarbij  zo  werd  in  het
maandrapport vermeld "eenieder  op zijn manier smokkelt  voor zijn gezin".   Van de politie
had de burgerij weinig te vrezen, aangezien die vrijwel uitsluitend bewakingsopdrachten
vervulde, maar des temeer gevaar ging er uit van de leden van de Landwacht.1843

Naast de Landwacht vormde ook de Arbeidscontrole Dienst die vanuit Eindhoven
opereerde in die dagen een hoogst onzekere factor. Aangezien deze lieden niet bepaald
zachtzinnig te werk gingen en het gebruik van vuurwapens niet schuwden, zorgden ook
zij voor de nodige onrust. Hoeveel Helmonders het slachtoffer zijn geworden van de door
de Arbeidscontrole Dienst uitgevoerde razzia's is niet vast te stellen, aangezien de
meningen daarover sterk uiteenlopen: terwijl de een beweerde dat de razzia's nauwelijks
iets opleverden, betoogde de ander juist het tegendeel.1844

Uit dit alles blijkt duidelijk, dat de politie als stabiliserende factor voor een
belangrijk deel uit het straatbeeld was verdwenen en dat allerlei 'hulporganisaties' op hun
manier de naleving van de in hun kraam te pas komende voorschriften wilden afdwingen.
Gelukkig heeft deze situatie slechts betrekkelijk kort geduurd, maar desondanks wordt er
zowel door de burgerij als door de politie bepaald niet met voldoening aan teruggedacht.
Door de burgerij niet, omdat zij de echte ordehandhavers node heeft gemist. Door de
politie niet, omdat zij ondanks de buitensporige lange diensttijden haar taak niet naar
behoren heeft kunnen vervullen. Op zijn manier heeft korpschef De Groot geprobeerd
zonder hulp van 'hogere politiefunctionarissen' het plaatselijke politiekorps 'met zijn
gemengde samenstelling' zo goed mogelijk door deze benarde tijd heen te laveren.

$  2.    April-mei-staking

Zoals hiervoor reeds opgemerkt werd, kreeg de nog maar enkele weken als waarnemend
korpschef fungerende De Groot al heel snel te maken met een van de meest kritieke
situaties   uit de bezettingstijd. De staking in Helmond,   die   een meer algemeen karakter
aannam dan in enige andere stad in Noord-Brabant, was vermoedelijk ontstaan na de
mededeling van Philips-arbeiders dat in Eindhoven werd gestaakt.

1845

In alle bedrijven in Helmond   werd door circa   95 %   van het personeel gestaakt,
waarbij niet door bepaalde personen een bijzondere rol werd gespeeld. "De staking kwam
uit het volk en was spontaan" aldus burgemeester Moons in 1947 in een vragenlijst van
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1846

Aan de staking werd niet alleen deelgenomen door de werknemers van de industriele

1841 GAHm, t.a.p., maandverslag mei/juni 1944, inv.nr. 3.
1842 GAHm, t.a.p., maandversiag juni/juli 1944, inv.nr. 3.
1843 GAHm, t.a.p., maandverslag juni/juli 1944, inv.nr. 3.
1844

Bartholomeus, Helmond 1940 - 1945, 59.
1845

Bartholomeus,  a. w.,  90.
1846 GAHm, archief gemeentesecretarie, vragenlijst t.b.v. onderzoek April-mei-staking 1943 0.1.v.

prof.dr. Bouwman d.d. 9 juni 1947, inv.nr. doos 560, dossier 70.

336



bedrijven, maar ook door de boeren, die geen melk meer leverden, door het plaatselijke
vervoer en door overheidsdiensten en instellingen, zoals een deel van het secretarie-
personeel en het personeel van de distributiedienst, van de post- en telefoondienst en van
de belastingdienst. Alle gemeentelijke administraties en diensten waren niettemin -zij het
voor sommige in beperkte omvang- intact gebleven.

1847

In Helmond zijn tijdens de stakingsdagen vijftien personen gearresteerd, waaronder
zes vakbondsleiders, die op 3 en 4 mei '43 naar het concentratiekamp Vught werden
overgebracht en op 6 mei '43 weer in vrijheid werden gesteld.1848

Deze aanhouding en overbrenging naar Vught gebeurde op last van de gewestelijk
politiepresident te Eindhoven, die overigens duidelijk handelde in opdracht van de
'Sicherheitspolizei' te 's-Hertogenbosch, aangezien de telefonische meldingen niet aan
hem maar rechtstreeks aan de 'Sicherheitspolizei' dienden te geschieden. 1849

Opmerkelijk is dat er niet alleen via de gewestelijk politiepresident opdrachten
kwamen  van de 'Sicherheitspolizei',  maar  dat Karl Klingbeil in hoogst eigen persoon  op
vrijdag 30 april '43 naar Helmond kwam. Volgens de burgemeester kwamen Klingbeil en
twee van zijn medewerkers naar Helmond om te vernemen hoe zijn houding en die van
het gemeentepersoneel was geweest. Burgemeester Moons had hen gezegd, dat hij van
meet af aan het standpunt ingenomen had, dat hijzelf en de gemeentelijke administraties
en diensten onder alle omstandigheden in functie moesten blijven. In die zin had hij op 30

1850april '43 in de ochtenduren de verschillende hoofden van dienst ook toegesproken.

Op het moment dat de leden van de 'Sicherheitspolizei' in Helmond arriveerden,
waren er behalve de burgemeester en de gemeentesecretaris een achttal ambtenaren ter
secretarie   en een uiterst zwakke bezetting   van de distributiedienst aanwezig. In verband
hiermede werd de burgemeester gearresteerd en kreeg inspecteur Kunst opdracht hem in
een cel op te sluiten. Hiertegen werd door burgemeester Moons geprotesteerd, waarna hij
in de "inspecteurskamer onder bewaking" werd gesteld.1851

Nadat de gemeentesecretaris opdracht had gekregen het gemeentepersoneel op het
politiebureau te verzamelen heeft de burgemeester hen daar toegesproken. De burgemees-
ter was verzocht het personeel aan te raden hun verzet op te geven ter wille van hem. De
burgemeester heeft hierop de ambtenaren inderdaad toegesproken en hen daarbij voorge-

houden, dat zij hun houding zakelijk moesten bepalen en dit niet moesten doen om daar-
door zijn invrijheidstelling te verkrijgen. Nadat de stakenden te kennen hadden gegeven
het werk te zullen hervatten, werd na telefonisch overleg met Den Bosch de burgemeester
weer in vrijheid gesteld. Of hierbij een gesprek van de wnd. commissaris van politie met
Klingbeil van invloed is geweest, is niet vastgesteld kunnen worden, maar behoort zeker
tot de mogelijkheden. 1852

De burgemeester was weliswaar weer op vrije voeten, de situatie was er mede door
de afkondiging van het politiestandrecht niet beter op geworden. Zeker niet toen op maan-
dagochtend ter handhaving van de openbare orde een afdeling van de 'Ordnungspolizei'
ter grootte van zeventien man in Helmond werd gelegerd.1853

1847 GAHm, archief gemeentesecretarie, brief burgemeester d.d. 5 mei 1943 aan commissaris der

provincie, inv.nr. qq 241.
1848 Idem.

1849

:Nr, archief gemeentesecretarie, bericht gewestelijk  politiepresident  d.d.   1   mei   1943,   inv.nr.

Im GAHm, archief gemeentesecretarie 248, brief burgemeester  d.d.  5  mei   1943 aan commissaris  der

provincie, inv.nr. qq 241.
1851 Idem.

1852 Idem.

1853 Nonk,  Helmondse  herinneringen  aan  oorlog,  bezetting  en  bevrijding,  51.
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De rijkstelefoon was inmiddels weer in bedrijf, maar de staking in de fabrieken en
van de boeren ging nog door. Tijdens het voortdurende overleg tussen Klingbeil en de
fabrikanten werden de in het vooruitzicht gestelde sancties tegen de stakers duidelijk
aangescherpt. Als het werk niet hervat zou worden, zouden de fabrikanten lijsten van de
niet op het werk verschenen werknemers moeten samenstellen. Die zouden als stakers
worden aangemerkt en onder bedreiging van de doodstraf naar Vught worden afge-
voerd. 1854

Door de directeur   van   Carp' s garenfabrieken   was de wilde proteststaking    als   een
onbezonnen stap aangemerkt en vandaar dat hij het personeel met de meeste nadruk
gelastte om het werk op de gewone tijd te hervatten. 1855

Toen dinsdagmorgen op vrijwel alle bedrijven het werk werd hervat, kon de staking
volgens de burgemeester als beeindigd worden beschouwd. In de loop van die dag was
ook de tijdelijk in Helmond gelegerde afdeling van de Duitse 'Ordnungspolizei' inge-
rukt. 1856

Intussen was de houding van de met het breken van de staking belaste Klingbeil van
de Duitse 'Sicherheitspolizei' aanmerkelijk gewijzigd. Ofschoon hij het naar buiten deed
voorkomen "onverbiddellijk strenge maatregelen te zullen nemen",   werd zijn houding
"mild   zo gauw uitzicht op beeindiging der staking bestond", zo meende burgemeester
Moons. 1857

Klingbeil zelf gaf vanuit het Huis van Bewaring, waar hij in augustus 1948 nog
steeds vertoefde,   een  toch  wel wat andere lezing  van het gebeurde   in de meidagen   '43.
Het van zijn chefs ontvangen bevel om de staking in Helmond "onder alle omstandighe-
den te betindigen",   had  hij  op  een zeer menselijke manier uitgevoerd, waardoor   "geen
burger uit Helmond enig  leed was toegebracht".  Van zijn "Vorgesetzten"  had  hij  op  3  mei
'43 zelfs het bevel gekregen alle bij de staking betrokken personen naar Eindhoven over
te brengen om door het "Standgericht" berecht te worden. Vanwege "transportproblemen"
zou door hem hieraan geen uitvoering zijn gegeven, daarbij uitgaande van het gezegde;
"Tijd gewonnen, alles gewonnen".   Toen  hem om verslag  van het gebeurde in Helmond
vanuit Den Bosch werd gevraagd, kon hij immers antwoorden, dat inmiddels het werk
was hervat en kreeg hij op zijn beurt te horen dat door het "Standgericht nog alleen maar
zware gevallen werden behandeld". Hierop  had hij zelfs alle gearresteerden op "eigen
gezag" in vrijheid doen stellen en bij zijn terugkeer in Den Bosch "het geval Helmond als
onbelangrijk afgeschilderd". 1858

Ondanks het feit dat na de oorlog tal van zowel Duitse als Nederlandse politieke
delinquenten een 'gekleurde lezing' van bepaalde gebeurtenissen hebben gegeven, kan
mede gezien de mening van burgemeester Moons, worden aangenomen dat Klingbeil be-
paald niet "onverbiddelijk" is geweest. Ware hij dat in de Mei-dagen '43 wel geweest,
dan was er ongetwijfeld een aantal arrestanten minder goed van af gekomen dan nu het
geval is geweest. Doodvonnissen waren immers in die dagen geen zeldzaamheid en gezien
het karakter van de staking in Helmond zouden die alleszins in de lijn van de verwachtin-
gen hebben gelegen.

1854 Idem.

1855
Vonk, a.w., 56.

1856 GAHm,  archief 248, brief van burgemeester  aan C.d.P. Noord-Brabant  d.d.  5  mei '43, inv.nr.  qq
241.

1857 GAHm, archief gemeentesecretarie, vragenlijst RIOD d.d. 9 juni 1947, inv.nr. doos 560 dossier
70.

1858 GAHm, archief kabinet bur&emeester, brief  van Karl Klingbeil  d.d. 14 maart   1948 aan burge-
meester Moons, inv.nr.  qq  85.
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$  3.     Gemengde  samenstelling

Aangezien evenals elders ook het Helmondse politiekorps tijdens de bezetting enige malen
werd uitgebreid, konden op deze wijze een aantal 'foute' elementen hun intrede doen. On-
danks het feit dat burgemeester Moons zich tegen een dergelijke infiltratie verzette, kon
ook hij niet voorkomen dat gaandeweg een aantal fanatieke pro-Duitse functionarissen
deel uit gingen maken van het politiekorps. Met de komst van burgemeester Maas was de
weg voor de komst van meer van dit soort figuren geopend, hetgeen bijdroeg tot de
eerder genoemde "gemengde samenstelling" van het Helmondse politiekorps.

- Twee groepen

De 'foute' elementen konden in twee hoofdgroepen verdeeld worden. Daar waren aller-
eerst degenen die rechtstreeks voor de 'Sicherheitspolizei' werkten en dit deden, omdat zij
daar gedetacheerd waren of omdat zij rechtstreeks daarvan hun opdrachten ontvingen. In
het eerste geval waren zij het die bepaalde gevallen in Helmond kwamen onderzoeken en
daarbij vaak zonder tussenkomst van het plaatselijk korps opereerden. In het andere geval

kregen zij als 'contactfunctionaris' veelal rechtstreeks vanuit 's-Hertogenbosch of later
Eindhoven opdracht bepaalde zaken te onderzoeken en deze zelfstandig af te werken. De
functionarissen die vanuit het Helmondse korps bij de 'Sicherheitspolizei' dienst hebben

gedaan, zijn daartoe door Klingbeil zelf aangezocht.
1859

Het kwam ook voor dat een agent, die al geruime tijd voor de 'Sicherheitspolizei'
werkte, voor een jaar werd gedetacheerd te 's-Hertogenbosch, waar hij een 'cursus' ging

volgen. Een van deze lieden werd als wachtmeester in 1943 aangewezen om een1860

opleiding aan de Politie Officiers School te Apeldoorn te volgen, waarna hij medio
december '43 als opperluitenant werd geplaatst bij de staatspolitie in 's-Hertogen-
bosch. 1862

Naast degenen die min of meer in dienst van de 'Sicherheitspolizei' werkten, was
het de grotere groep

' foute elementen',    die    zich vol ijver inzette    voor een stringente
naleving van alle door de bezetter uitgevaardigde voorschriften. De meest fanatieke en
tegelijk meest gevaarlijke figuren waren degenen, die behoorden tot de afdeling 'Preven-
tieve en politieke politie'.  Met de leiding  van deze afdeling was belast de wachtmeester
Kool daarbij terzijde gestaan door de wachtmeester Apperloo. Volgens Bartholomeus was
Kool een NSB-er, die "niet alleen lef maar ook hersens had" en met wie burgemeester
Maas duidelijk rekening hield, aangezien hij bang was bij een te soepel optreden door

1862Kool bij de 'SD' te worden aangebracht.

- Tegenmaatregelen

Volgens korpschef De Groot daarentegen waren Kool en Apperloo "zoo dom en argeloos,
dat alle schriftelijke en practisch alle over de telefoon doorgegeven opdrachten bekend
waren:1863 Eenzelfde mening   had de Helmondse agent Hollanders,    die het juist   een

1859 Interview te Helmond op 9 september 1996 met M.D. Hollanders tot 1965 werkzaam bij de

gemeentepolitie Helmond.
1860 GAHm, archief gemeentepolitie  1892  - 1947, maandverslag januari/februari 1943, inv.nr.  2.
1861 GAHm, archief gemeentepolitie   1892   - 1949, concept maandverslag december '43/januari   '44,

inv.nr. 2.
1862

Bartholomeus, a. w., 57/58.

1863 GAHm, archief Zuiveringscommissie, rapport   A.L.J. de Groot  d.d. 3 december 1944, inv.nr.

250.
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groot voordeel vond, dat Kool en Apperloo hen nodig hadden om administratief orde op
zaken te stellen, aangezien zij daartoe zonder hulp niet in staat waren. Mede daardoor
waren de 'vertrouwde figuren' op de hoogte van hetgeen zij van plan waren te doen en
kon veel onheil voorkomen worden. 1864

Ondanks het feit dat Kool en Apperloo een aparte kamer hadden en veel anonieme
brieven kregen, bleef er weinig geheim voor de rest van het korps. Aangezien aan het slot
van het bureau was geknoeid door de baarden weg te vijlen, kon met iedere sleutel het
slot worden geopend, waardoor kennis kon worden genomen van de door hen ontvangen
opdrachten en anonieme post. 1865

Hierdoor was het mogelijk om degenen die door hen aangehouden zouden worden,
tijdig te waarschuwen. Zelfs de brieven, die aan Kool waren geadresseerd, werden
geopend voordat hij er zelf kennis van had kunnen nemen. Dit gebeurde door een tweetal
administratieve medewerkers, die daarna de recherche van een en ander in kennis stelden,
die dan op hun beurt betrokkenen konden waarschuwen. Alleen gesprekken over toestel
nr. 833 zijnde "een hun door burgemeester Maas toegewezen toestel" konden niet worden
afgeluisterd. 1866

De wachtmeesters Kool en Apperloo ontplooiden een bijzonder grote activiteit ook
met betrekking tot minder ernstige zaken zoals verkeersovertredingen, onvoldoende ver-
duistering van fietsen en zich tijdens spertijd op straat bevinden. Zij hebben met hun
beiden een derde van de betaalde waarschuwingen uitgereikt en het merendeel van de
strafbeschikkingen aanhangig gemaakt. 1867

De speurzin van de 'andere' politiefunctionarissen kende andere prioriteiten en
strekte zich ook uit tot de kamer van burgemeester Maas, die door hem nooit werd afge-
sloten. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de agenda van de burgemeester, waarin
soms door hem werd aangetekend, welke personen de volgende dag opgehaald zouden
worden. De volgende ochtend werden de bewuste personen door politiefunctionarissen
"als een haas" gewaarschuwd "waardoor zij zich aan tewerkstelling hebben kunnen ont-
trekken" . 1868

- Uitgebreid waarschuwingssysteem

Over de doorgegeven waarschuwingen werd binnen het politiekorps niet gesproken. Vrij-
wel de gehele administratie en recherche alsmede meerdere leden van de straatdienst
werkten in het waarschuwingssysteem mee. In verband met de "overdrukke werkzaamhe-
den en eveneens om practische redenen" kwam het meermalen voor dat een waarsehuwing
via meerdere personen liep v66r zij tot stand kwam. 1869

Voor zover korpschef De Groot bekend was er eenmaal een fout genmaakt en wel
bij de waarschuwing van drie of vier joden, die door hem een "halven dag tijd waren
gegeven  om van adres te veranderen".   Die  in de ochtend doorgegeven boodschap  was
evenwel zodanig verminkt overgekomen, dat de joden meenden geen halve doch een

1864 Interview te Helmond op 9 september  1996  met M.D. Hollanders.
1865        Interview te Helmond  op 9 september   1996  met  H.W.C.   van der Zanden  tot 1974 werkzaam  bij

gemeentepolitie Helmond.
1866 GAHm, archief Zuiveringscommissie, rapport A.L.J. de Groot d.d. 3 december 1944, inv.nr.

250.

1867 GAHm, archief gemeentesecretarie stukken betreffende oorlogsperiode   1941    - 1945, registers
betaalde waarschuwingen en strafbeschikkingen, inv.nr, dossier 2618.

1868 Interview te Helmond  op 9 september  1996  met  J.J.A. van Heeswijk  tot   1  januari 1972 werkzaambij de gemeentepolitie Helmond.
1869 GAHm, archief Zuiveringscommissie, rapport A.L.J. de Groot d.d. 3 december 1944, inv.nr.

250.
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gehele dag tijd te hebben en 's middags waren teruggekomen om nog goederen op te
halen. Bedoelde joden waren De Groot zeer goed bekend, aangezien zij gedurende de
bezettingsjaren advies bij hem inwonnen, waartoe zij hem dan des avonds laat plachten te
ontmoeten ten huize van zijn schoonouders. 1870

Zoals korpschef De Groot opmerkte waren bij het waarschuwen van gevaarlopende
personen heel wat mensen van zijn korps betrokken. Ook de illegaliteit werd op die
manier voor "dreigend gevaar" gewaarschuwd, hetgeen veelal gebeurde door een bepaalde
politieman met wie een bepaalde relatie was opgebouwd. Zo was het "politieagent Berk-
hout die waarschuwde als het niet veilig was om thuis te slapen".

1871

Maar ook op andere wijze werd door politiefunctionarissen samengewerkt met de
illegaliteit. Zo kregen ze "op de Bakelsedijk schietles van politieagent Quarinus van de
Griend".„,1872

Ook het overbrengen van "papieren en goederen ten behoeve van onderduikers door
speciale koeriers" gebeurde  o. a. door politiemannen. 1873

Weliswaar was door het inzetten van diverse nationaal-socialisten in het Helmondse

politiekorps "voor verwarring, onzekerheid en enige angst" gezorgd maar het verzet tegen
de Duitsers was er niet veel minder door geworden. Veel Helmondse politiemensen zijn
in het korps gebleven om te redden wat er te redden viel.1874

Dat  er soms ondanks alle inspanningen "niets te redden  viel",   was een uitermate
frusterende zaak voor de betrokken politiefunctionarissen. Zij hadden immers vaak zelf
niet geringe risico's gelopen, maar waren er desondanks niet in geslaagd onheil te
voorkomen.

Het leiding geven aan het Helmondse politiekorps was vanwege de instroom van een
aantal fanatieke 'foute' functionarissen geen eenvoudige zaak. Toch is De Groot als
veelvuldig waarnemer en tenslotte als echte korpschef daar redelijk ingeslaagd. Hij werd
door zijn personeel weliswaar niet als een 'sterke figuur' aangemerkt maar wel als een
uitermate betrouwbare chef. De Groot heeft het grote voordeel gehad dat hij gedurende
het grootste deel van de bezetting onder een burgemeester heeft gewerkt, die zich
intensief met de politie bezighield en waarop hij steeds kon terugvallen. Het was diezelfde
burgemeester, die het tot op het hoogste niveau voor korpschef De Groot heeft opgeno-
men  in het kader  van de tegen hem gevoerde zuiveringsprocedure. In Helmond  is  wel   erg

duidelijk geworden het belang van een goede relatie burgemeester - korpschef en de
instelling van deze functionarissen. Hierdoor kon de Helmondse politie onder de gewijzig-
de omstandigheden in het belang van de bevolking zo goed mogelijk zijn taak blijven
vervullen.

1870 Idem.

1871
Vonk,  a. w.,  73.

1872
Vond, a. w., 71.

1873
Bartholomeus,  a. w.,  81.

1874 Vliegenberg, De Helmondse  Politie  van  oud  naar  nieuw,  38.
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NA DE BEVRIJDING

Na de bevrijding moest de politie zo snel mogelijk haar normale taak weer uit gaan
oefenen. Daarbij deed zich het probleem voor dat de politie eerst zelf gezuiverd moest
worden, voordat zij hiermede een aanvang kon nemen. De daarvoor door de regering in
Londen bedachte regeling bleek in de praktijk onwerkbaar. Dankzij een aantal vernuftige
constructies zowel van de kant van de illegaliteit als van plaatselijke politiefunctionarissen
slaagde de politie er in de draad toch weer op te pakken. De zuivering van het politie-
apparaat bleek aanzienlijk moeilijker dan was verwacht. Het voorlopig buiten dienst
stellen van politiefunctionarissen was veel ingrijpender dan was verondersteld. Het nemen
van de definitieve zuiveringsmaatregelen heeft in een aantal gevallen meerdere jaren ge-
vergd en betekende vaak het terugdraaien van de voorlopige maatregelen, omdat de bewij-
zen voor de zuiveringsgronden niet geleverd konden worden. Zowel voor de betrokken
politiemensen als voor de burgerij maar in het bijzonder voor de illegaliteit was dit
uitermate frusterend. Evenals vele andere tijdens de bezetting genomen maatregelen werd
ook de doorgevoerde reorganisatie van de politie na de bevrijding teruggedraaid. Van 66n
staatspolitie werd weer teruggekeerd naar drie soorten politie, te weten de gemeentepolitie
onder het departement van binnenlandse zaken, de rijkspolitie onder het departement van
justitie en de koninklijke marechaussee onder het departement van defensie. Dat de vier
bezettingsjaren het politieapparaat niet onberoerd hebben gelaten, behoeft geen nader
betoog. Het oordeel  van de bevolking  over het optreden  van de politie tijdens de bezetting
was -al dan niet terecht- bepaald niet vleiend. Daarenboven hadden die jaren een nadelige
invloed gehad op de instelling van de politie. Na jaren van lijdelijk verzet en geknoei met
ambtsedige stukken diende na de bevrijding de wet -zonder meer- weer gehandhaafd te
worden. Een niet bepaald eenvoudige omschakeling, die menig politieman veel moeite
heeft gekost.
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Hoordstuk XX Bevrijding

Bij de bevrijding deden zich voor de politie twee problemen voor, waarbij zij zelf direct
betrokken was. Allereerst de zuivering van het eigen apparaat en nauw daarmede verbon-
den de arrestatie van politieke delinquenten. Het voormalige verzet eiste de bevoegdheid
tot arrestatie op, terwijl de overheid die bevoegdheid toekende aan een gezuiverd politie-
apparaat. Geen wonder dat er sprake was van zowel verwarring als van hoogoplopende
conflicten.

$   1.     Verwarring

De Nederlandse regering had met het oog op een aanstaande bevrijding in het najaar van
1943 het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg afgekondigd. De regering was daartoe
overgegaan, omdat zich bij de bevrijding omstandigheden zouden voordoen, welke in de
bestaande wetgeving niet waren voorzien en dat daarom bijzondere bepalingen van
"tijdelijke aard nodig zijn tot herstel en handhaving van de uit- of inwendige veilig-
heid". 1875

Zolang de regering in Londen verbleef en het provinciaal bestuur nog niets om het
lijf had, moest het door de regering ingestelde militair gezag, onder leiding van generaal
H. Kruls, in het bevrijde gebied voor orde en regelmaat zorgen. Het had daartoe grote
bevoegdheden gekregen, waardoor in het gezagsvacuum voorzien zou kunnen wor-
den. 1876

- Arrestatie bevoegdheid van het militair gezag

Een van de daartoe genomen maatregelen was, dat voor het door de vijand ontruimde
grondgebied de "bijzondere staat van beleg" zou gelden  en   dat   aan het militair gezag
bevoegdheden werden toegekend, die voor de "handhaving of het herstel der uit- of
inwendige veiligheid van den Staat worden gevorderd". 1877

Aan het militair gezag werd een groot aantal bevoegdheden toegekend, waaronder
ook de bevoegdheid ieder persoon te doen "aanhouden, onderzoeken en in bewaring te
stellen".   Van elke inbewaringstelling moest een proces-verbaal worden opgemaakt,   dat
met redenen omkleed was en waarvan de inhoud aan betrokkene zo spoedig mogelijk
moest worden medegedeeld:878

Bovendien kwam het militair gezag de bevoegdheid toe op grond van het 'Zuive-
ringsbesluit' ambtenaren en andere personen in dienst van (semi)overheidsinstellingen
zonder opgaaf van redenen in de uitoefening van hun functie te staken of in hun functies
te schorsen. 1879

Deze laatste bevoegdheid maakte het mogelijk tevens over te gaan tot het nemen van
maatregelen ten aanzien van de zuivering van de politie, hetgeen ook wel nodig was. De

1875
Besluit  op de blizondere staat van beleg  van   11   september  1943  nr.   D 60 opgenomen in Herstel-
wetgeving, deel 1.

1876
Kempen,    A. F.J.   van, Een consoliderend gewest: conservatisme en confrontatie in bestuur   en
politiek, in H.F.J.M. van den Eerenbeemt (red.), Geschiedenis  van Noord-Brabant, deel   II,   6 1.

/277

Besluit.op  de  bilzondere  staat  van  beleg  van  11  september  1943  nr.  D  60  opgenomen in Herstel-
wetgeving, deel 1, artikel 1 en 2.

1878
Idem, artikel 16.

1879 Besluit  van 13 januari   1944  nr.  E 14 opgenomen in Herstelwetgeving,  deel  I.

345



burgerij zou het immers niet accepteren, dat een ongezuiverd politie-apparaat betrokken
zou worden bij de arrestatie van politieke delinquenten.

- Snel en streng recht

Bij de regering had steeds als voornaamste doel vooropgestaan ter voorkoming van 'bijl-
tjesdag' onmiddellijk na de bevrijding over te gaan tot "snel en streng recht" waarbij,
althans voor geruime tijd, geen plaats meer in Nederland zou zijn voor de 'landverra-
ders'. 1880

De regering had de mogelijkheid tot het opleggen van strenge straffen mogelijk
gemaakt door eind 1943 "buitengewone bepalingen van strafrecht" vast te stellen.
Hierdoor zou berechting kunnen plaatsvinden van gedurende de oorlog begane feiten,
welke     " in zoo ernstige mate strafwaardig    zijn    dat hun strafwaardigheid daarmede    in
overeenstemming dient te worden gebracht". 1881

Naast een aanzienlijk hogere maximumstraf, veelal het dubbele van de daarop
gestelde gevangenisstraf of hechtenis  en het "tienvoud  van de daarop gestelde geldboete",
werd  ook de doodstraf weer ingevoerd. 1882

Bovendien werd de mogelijkheid tot ontzetting van rechten (o.a. bekleden van amb-
ten, actief en passief kiesrecht en het uitoefenen van bepaalde beroepen) aanzienlijk
uitgebreid. 1883

Behoudens artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht (Geen feit is strafbaar dan uit
kracht van een daaraan voorafgane wettelijke strafbepaling), dat buitenwerking werd
gesteld, waren de "bepalingen van het gemeene strafrecht" van toepassing. 1884

Voor het voltrekken van "streng recht" waren de condities door de regering daarme-
de geschapen. Wat het "snelrecht" betreft lag de situatie anders. Daarvoor was het op de
eerste plaats noodzakelijk, dat de verdachten werden aangehouden. Het militair gezag had
daartoe wel de bevoegdheid, doch miste daarvoor het benodigde apparaat. Bovendien had
de regering in Londen niet alleen aangegeven welke 'foute' elementen terstond moesten
worden aangegeven, maar ook bepaald dat de politie onder verantwoordelijkheid van de
procureurs-generaal de arrestaties zou verrichten. Het is dan ook niet te verwonderen, dat
de procureur-generaal, fgd. directeur van politie te 's-Hertogenbosch zich fel keerde tegen
arrestaties, die niet volgens de richtlijnen werden verricht. Hij wilde de arrestaties laten
verlopen overeenkomstig beginselen van de rechtstaat, die in de afgelopen jaren hadden
ontbroken en dus laten uitvoeren door het apparaat, dat vanouds die regels had toege-
past.

1885

- Gelukkige omstandigheid

Het probleem was echter, zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, dat daarvoor de politie
wel gezuiverd diende te zijn en die zuivering kostte tijd. Zodoende was er in het
algemeen geen sprake   van een 'gezuiverde politie',   die kon worden ingezet   voor   de
arrestatie van 'foute' elementen. Vandaar dat Belinfante in dit verband opmerkte, dat het

1880 Belinfante, In plaats van Bijltjesdag, 606.
1881 Besluit buitengewoon strafrecht  van 22 december   1943,  no.  D 61 opgenomen in Herstelivetgeving,

deel I.

1882
Idem,  artikel  11.

1883 Idem,  artikel 9.
1884

Idem, artikel 2.

1885 Belinfante,  a.w.,  64.
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in zekere zin een gelukkige omstandigheid was geweest, dat de binnenlandse strijdkrach-
ten in de praktijk en aanvankelijk zonder enige wettelijke grondslag onmiddellijk na de
bevrijding van een stuk gebied de taak van de arrestaties op zich namen. 1886

Ondanks de alom heersende verwarring, vooral vanwege de al dan niet inzetbaar-
heid van de politie, werden de nodige arrestaties verricht, waardoor met succes het
gevreesde 'bijltjesdag'-effect kon worden voorkomen.

- Opmerkelijk initiatief

Een week na de bevrijding van Eindhoven nam de commandant Militaire Formaties der
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten een opmerkelijk initiatief om aan de heersende
verwarring een einde te maken. Hij gaf een instructie uit voor het arresteren en inbewa-
ringstellen van NSB-ers en Duitsgezinden. Hij liet deze instructie goedkeuren en mede-
ondertekenen door de 'Speciaal gemachtigde van het Hoofdkwartier van Z.K.H. Prins
Bernhard', waardoor hiervan een groot gezag uitging. 1887

Genoemde commandant gaf opdracht een aantal aangegeven categorieen 'foute' ele-
menten te arresteren of te interneren. De arrestaties dienden te geschieden in samenwer-
king met de politie voor zover deze door de Militaire Formaties der Nederlandse Binnen-
landse Strijdkrachten betrouwbaar werd geacht. De gearresteerden en geinterneerden
moesten in handen worden gesteld van de Nederlandse politie, welke verplicht was "voor
zekere bewaring  zorg te dragen".  Was de politie ter plaatse niet volkomen betrouwbaar,
dan diende deze taak te worden overgenomen door de Nederlandse Binnenlandse Strijd-
krachten of door een andere door het uit Engeland gekomen militair gezag aan te wijzen
formatie. 1888

Naast de voordelen die Belinfante zag met betrekking tot de door de binnenlandse
strijdkrachten uitgevoerde arrestaties, zag De Jong toch ook nadelen. Hij vond het wel
begrijpelijk   dat "de gediscrediteerde politie,   zo   lang   zij   niet was gezuiverd",   werd
uitgeschakeld. Maar daardoor   ging   weI de kennis   van de politie  bij dat soort aangelegen-
heden verloren. De politie wist, dat bij het arresteren en het behandelen van arrestanten
vaste regels in acht genomen moesten worden en dat ten spoedigste behoorlijke processen-
verbaal moesten worden opgemaakt. De binnenlandse strijdkrachten misten op dat terrein
alle scholing en alle ervaring. Dat men een moedig illegaal werker was geweest, aldus De
Jong, betekende nog niet dat men als een bekwaam politieman kon optreden. Daar kwam
nog bij dat "veruit de meesten van diegenen die in de bewakingstroepen waren opgeno-
men, niet eens illegaal werk, althans illegaal werk van enige betekenis, hadden ver-
richt".'1.1889

- Ernstig conflict

Begin december '44 belegden de ministers-kwartiermakers in het bevrijde zuiden bespre-
kingen over de arrestaties. De ministers besloten unaniem dat het "uit moet zijn met de
arrestaties  door de Binnenlandsche Strijdkrachten". Zij stelden daarom richtlijnen  vast met
de bedoeling, dat die in een instructie van de stafchef militair gezag aan de militaire
commissarissen zouden worden verwerkt. Allereerst werd vastgesteld dat de arrestatiebe-

1886
Belinfante,  a. w.,  609.

1837 RANB, archief militair gems, instructie d.d. 25 september 1944 ondertekend door Mr. W.J. van
Dijk en majoor Mr. C.H-.J.t. van Houten, inv.nr. 320.

1888 Idem.

1889 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Weretdoorlog, deel 103 tweede helft, 743.
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voegdheid in bevrijd gebied uitsluitend berustte bij de beroepspolitie onder leiding van de
procureur-generaal en bij het militair gezag. Daarenboven dienden door de leden van de
binnenlandse strijdkrachten geen politiebevoegdheden meer te worden uitgeoefend. Ten-
slotte moest ten aanzien van alle verrichte en nog te verrichten arrestaties door de be-
roepspolitie onmiddellijk een voorlopig onderzoek worden ingesteld of tot vrijlating
worden geadviseerd.1890

Tijdens een in de eerste week van december '44 gehouden bespreking van de chef-
staf militair gezag met vertegenwoordigers van de illegaliteit in Eindhoven zei deze, dat
het arresteren van 'foute' elementen niet aan de 'oude' politiefunctionarissen was toever-
trouwd kunnen worden. "Zij kunnen het niet en zijn er ook niet de meest geeigende men-
sen  voor. De praktijk is thans  dat de mensen  uit de illegaliteit de arrestaties verrichten".
Aan deze situatie wilde hij echter een einde maken. Er moest zo spoedig mogelijk worden
teruggekeerd naar de "normale toestand dat die organen het werk verrichten, die daarvoor
bestemd zijn". 1891

De chef-staf militair gezag bewerkte vervolgens de richtlijnen van de regering in die
geest en sprak over "het tot normale verhoudingen terugkeren met betrekking tot het
optreden van de politie en het uitoefenen van de bevoegdheid tot het inbewaring stellen en
interneren  van  hen  die een gevaar vormen  voor de veiligheid  van de Staat". Hij voegde
eraan toe, dat de politie in het bevrijde gebied in zoverre was gezuiverd, dat haar
optreden niet langer bemoeilijkt werd, hoewel in sommige gevallen het zuiveringsproces
diende te worden voortgezet. 1892

Op 5 januari '45 werd tijdens een bijeenkomst met de militair commissarissen uit
West-Brabant deze regeling toegelicht  door het hoofd politiezaken   van het militair gezag.
De 'Politieke recherche' -zoals het met opsporing en aanhouding van de politieke delin-
quenten belaste apparaat vanaf die datum heette- zou "als hulppolitie ter plaatse en in het
district bij de gewone politiekorpsen worden ingeschakeld, evenwel met een zelfstandig
omschreven taak en met een eigen commandant, die evenals alle burgerlijke instanties te-
vens verantwoording schuldig  is  aan het militair gezag". 1893

Ook de procureur-generaal Speyart van Woerden gaf de richtlijnen van de regering
op zijn manier weer. Hij legde de nadruk op het feit dat met behulp van de politie de
gemaakte fouten hersteld moesten worden. Voorts pleitte hij voor inschakeling van
illegale werkers als hulppolitie bij de beroepspolitie. De circulaire verwekte bij de
illegaliteit de nodige irritatie en vergrootte de tegenstellingen tussen Speyart van Woerden
en de illegaliteit nog meer. Dit ging zelfs zover dat er in een brief sprake was van de
"uitschakeling  van de procureur-generaal"   door de illegaliteit, waarmede tijdens de bezet-
ting  in die kringen werd bedoeld dat "iemand gedood zou worden".  Waar de betreffende
brief vandaan kwam, is nooit achterhaald kunnen worden, maar deze had in ieder geval
zijn uitwerking niet gemist. De militaire commissaris in Breda was er terstond mee naar
de chef-staf militair gezag in Brussel gegaan en deze had er de minister-president in
Londen van in kennis gesteld. Deze laatste had daarop de in Oisterwijk verblijvende
minister van justitie met de procureur-generaal naar Londen ontboden, waar besloten
werd dat Speyart van Woerden een studie-opdracht zou krijgen in de Verenigde Staten.
Een en ander had tot gevolg dat de procureur-generaal zijn functie op 16 februari '45
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tijdelijk moest neerleggen en tot juni '45 buiten functie is gebleven. 1894

Deze maatregel had duidelijk ten doel de verhouding van de regering met de
illegaliteit te verbeteren. Door de geruchtmakende radiotoespraak van de minister van
binnenlandse zaken mr.J.A.W. Burger op 14 januari 1945 dat het "niet ging om het
vinden van begane fouten maar  om het vinden van hen die  ' fout' waren geweest", waren
de spanningen zowel binnen de regering als tussen regering en illegaliteit namelijk
behoorlijk opgelopen. 1895

De   uitspraak van Burger heeft zelfs geleid tot diens ontslag, omdat   hij    naar    het
oordeel van de minister-president "het vraagstuk van de zuivering op een voor collabora-
teurs vergoelijkende wijze" had behandeld.1896

$ 2.  Arrestatie politieke delinquenten

Gezien de bestuurlijke problemen die zich voordeden ten aanzien van de bevoegdheid tot
aanhouding van politieke delinquenten, was het welhaast van zelfsprekend, dat dit van in-
vloed is geweest   op de tenuitvoerlegging.   Waar men geneigd   zou   zijn te veronderstellen
dat er vanwege competentie-geschillen ernstige stagnatie zou optreden bij de arrestaties,
bleek dit in de praktijk erg mee te vallen. Zoals zo vaak heeft de 'werkvloer' zich weinig
aangetrokken van het gekrakeel van de autoriteiten en was men aan de slag gegaan. Dat
dit vrijwel overal aanleiding heeft gegeven tot 'chaotische' toestanden, is eveneens van
zel fsprekend.

- Bergen op Zoom

Ofschoon de illegaliteit er in Bergen op Zoom aanvankelijk van uitging, dat de comman-
dant Ordedienst (OD) na de bevrijding op zou treden als hoofd van burgerlijk en militair
gezag, is dit uitgangspunt in de loop van 1944 verlaten. Alhoewel er nooit preciese
aanwijzingen waren afgekomen, was toch doorgedruppeld dat het "burgerlijk gezag
primair moest  zijn  en waar enigszins mogelijk ingeschakeld moest worden". In overeen-
stemming daarmee diende ook de arrestaties door de politie te geschieden. 1897

Van de procureur-generaal Speyart van Woerden had commissaris L.H. Hoeve
enkele maanden voor de bevrijding opdracht had gekregen om de NSB-ers in Bergen op
Zoom in de gaten te houden en na te gaan, waarheen zij zouden vertrekken. Bovendien
moesten er lijsten komen van personen, die tankgrachten en versterkingen hebben ge-
bouwd. Voorts werd hem medegedeeld dat hij in verbinding zou worden gebracht met de
leider van de OD, omdat het de bedoeling was dat de "politie als civiele partij de militaire
partij iets afremt".1898

Volgens de illegaliteit zou de arrestatie van politieke delinquenten evenwel niet
kunnen gebeuren onder leiding van de commissaris van politie, omdat deze "zeker niet
geacht kon worden het vertrouwen  van de bevolking te hebben". Aangezien  in een eerder
stadium door de illegaliteit aan inspecteur Th.J.M. Andriessen was gevraagd als chef van
de 'arrestatiedienst' op te treden, lag het voor de hand dat hem werd gevraagd lijsten op
te maken van personen, die gearresteerd moesten worden. Door inspecteur Andriessen
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was voor de uitvoering van de arrestaties een plan opgesteld, dat door de districts-
commandant was goedgekeurd.1899

Het door inspecteur Andriessen opgestelde plan ging er vanuit, dat de arrestaties
snel zouden moeten verlopen en zo mogelijk geruisloos. Indien auto's ter beschikking ge-
steld konden worden, dan zou de politie arresteren, waarbij mannen van de OD naar be-
hoefte zouden assisteren. Indien geen auto's beschikbaar waren, dan zou de zaak worden
omgedraaid. In dat geval zouden er verschillende arrestatieploegen uit de OD worden ge-
formeerd, waarbij zo mogelijk een agent van politie zou worden toegevoegd.1900

Toen op vrijdag 27 oktober 1944 de eerste tanks langs het politiebureau de stad
introkken, was men in het politiebureau bezig lijsten op te stellen met de namen van hen,
die zouden moeten worden gearresteerd. Omdat het inmiddels donker was geworden,
werd besloten die avond van arrestaties af te zien in verband met de daaraan verbonden
risico's. Van het verzoek van de illegaliteit aan inspecteur Andriessen om als chef van de
arrestatiegroep   op te treden,   was   men   op het politiebureau overigens   niet   op de hoogte.
Hij was ook niet betrokken bij het opstellen van de arrestatielijsten op het politiebureau,
hetgeen er mede toe bijdroeg dat personen, die na rijp beraad op het politiebureau niet
voor arrestatie in aanmerking kwamen, de volgende dag toch werden aangehouden.

Bij de Ordedienst waren degenen die afkomstig waren uit de illegaliteit, al evenmin
erg gelukkig met de gang van zaken. De groep Van Buuren -de "politie-groep"- kreeg
niet te doen, waar de groep voor opgericht was: de arrestatie van de al jarenlang door de
mensen van deze groep geschaduwde NSB-ers. Deze opdracht verviel, omdat volgens het
nieuwe schema de arrestaties zouden geschieden door de politie weliswaar met hulp van

1901de OD, maar daarvoor nam men niet de mannen van de politiegroep.
Onder leiding van inspecteur Andriessen werden in totaal ongeveer tweehonderdzes-

tig personen aangehouden, die werden bewaakt door personeel van de OD. Het verhoor
en het opmaken van de processen-verbaal geschiedde onder leiding van de inspecteur
Andriessen, die werd bijgestaan door enkele advocaten. 1902

Door de militair commissaris majoor J.H. Houtzager werd begin november '44 de
oprichting van de 'Dienst Politiezaken der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten'
goedgekeurd, waarna deze dienst op maandag 6 november met zijn werkzaamheden van
start is gegaan. Een groot deel van de arrestaties was toen evenwel al geschied:903

Hieraan had een op 29 oktober 1944 door de gedelegeerd commissaris militair gezag
Bergen op Zoom uitgegeven bekendmaking weinig kunnen veranderen. In die bekendma-
king waren alle andere arrestaties dan die verricht door de politie bijgestaan door leden
van de OD niet alleen onwettig verklaard, maar zij zouden ook bestraft worden. Teneinde
willekeur te voorkomen bepaalde de militair commissaris dat wanneer men reden had om
aan te nemen, dat iemand gearresteerd moest worden, dat hiervan een met naam en adres
ondertekende aanklacht ingediend moest worden bij de politie, waarin duidelijk de feiten
waren aangegeven, waarvan de bewuste personen beschuldigd werden. 1904

Ondanks de schorsing van de commissaris van politie en de komst begin december
'44 van een waarnemend commissaris van politie uit Breda, bleef de situatie met betrek-
king tot de arrestatiebevoegdheid in Bergen op Zoom gespannen. De militair commissaris
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.

in het district Bergen op Zoom had begin '45 gedaan gekregen, dat het apparaat der
politieke recherche in ieder geval onder militair gezag bleef ressorteren. Hij baseerde dit
op het wantrouwen, dat bij de bevolking van Bergen op Zoom bestond ten aanzien van de
gemeentelijke politie, "welk korps gedurende tal van jaren heeft bestaan uit onbetrouwba-
re  en niet capabele agenten". Een inschakeling  van de politieke recherche  bij de gewone
politiekorpsen zoals voorgeschreven door de staf militair gezag, achtte de militair
commissaris in het district Bergen op Zoom echter vooralsnog nog niet gewenst, omdat de
zuivering der politie nog niet voldoende was doorgevoerd. Maar ook wanneer dit het
geval zou zijn geweest, had het "bestaande politiecorps alsdan nog niet getoond het
vertrouwen der burgerij  en de illegaliteit waard  te zijn". Vandaar dat -evenals in Breda-
de politieke recherche "alleen en rechtstreeks zal ressorteren onder het Militair Gezag,
district Bergen op  Zoom". 1905

Ook vanuit de omliggende gemeenten werden de politieke delinquenten afgevoerd
naar Bergen op Zoom. Zo werden vanuit Steenbergen een veertigtal meisjes die "contact
onderhielden met Duitschers" overgebracht naar Bergen op Zoom, waarvan een tiental in
arrest werd gehouden. Ook werden twee publieke vrouwen, onder vermelding "bevol-
kingswensch", aangehouden, waarvan  er een onder "politietoezicht  werd  gesteld"  en  de
andere werd afgevoerd naar Bergen op Zoom. Door de OD en politie werden in totaal
zestig NSB-ers gearresteerd die eveneens werden overgebracht naar Bergen op
Zoom. 1906

Eind december '44 waren in Bergen op Zoom in de Oranje Nassaukazerne ongeveer
driehonderdvijftig politieke delinquenten ingesloten. Dit aantal was eind januari '45
gestegen tot driehonderdeenenzeventig. Nadat de betreffende kazerne op last van de
militaire autoriteiten ontruimd moest worden, was een deel van de arrestanten overge-
bracht naar Vught en het overgrote  deel  naar  het kamp 'Meilust'. 1907

Het beeld van de arrestaties van de politieke delinquenten in Bergen op Zoom was
bepaald niet gunstig te noemen.    Veel zgn. 'September-artiesten', tankvalwerkers    en
profiteurs van wie sommigen later zelf ingesloten moesten worden, gingen meehelpen aan
de arrestaties. Bij aanmelding op het stadhuis hadden zij een legitimatiebewijs en een
armband gekregen. Er werden steeds meer arrestanten, die niet op de arrestatielijsten
stonden, ingesloten. Arrestanten, die op eenvoudig losse, ongecontroleerde geruchten
waren aangehouden, waardoor het aantal 'weinig-schuldigen' in de Oranje-Nassaukazerne
fors was gestegen. Maar ook zij kwamen voor op de gedrukte lijsten van geYnterneerden,
die in de stad werden opgehangen. 1908

Een uit de Oranje Nassaukazerne ontsnapte gevangene, die weer werd aangehouden
en naar de kazerne werd teruggebracht, werd door de kampcommandant gestraft met tien
maal  vierentwintig uur opsluiting  in  een cel op "water en brood". De meningen over deze
straf liepen bij het militair gezag uiteen gezien de aantekening op het betreffende stuk:
"Dat kan niet m.i. " en "Onder deze omstandigheden wel. De straf is volgens de hierom-
trent uitgevaardigde voorschriften juist". 1909

Ofschoon het achteraf niet te bewijzen valt, werd volgens auteur Winters het

'a RANB, archief militair gezag, brief militair commissaris district Bergen op Zoom d.d. 31 januari1945 aan militair commissans in de provincie Noord-Brabant, inv.nr. 324.
1906 RANB, archief militair gezag, verslag commandant OD afd. Steenbergen, Kruisland en Nieuw-

Vosmeer, inv.nr. 317.
1907 RANB, archief militair gezag, rapportage militair commissaris eind december 1944 en 24 januari

1945, inv.nr 320.
1908 Juten en Sloff, a. w., 152/153.

1909 RANB, archief militair gezag, dapport van kampcommandant Oranje Nassau-kazerne aan militair
commissaris, inv.nr. 320.

351



arrestatiebeleid  op twee manieren beinvloed  door de zgn. 'September-artiesten'.  Te  veel
arrestaties werden verricht door de ongecontroleerde toestroom van nieuwe leden van het
verzet en te weinig door het militair gezag. De militair commissaris, majoor Houtzager,
omringde  zich  met  of  liet zich adviseren door soortgelijke 'artiesten',  zij  het  "van  iets
hogere burgerlijke positie". 1910

- Roosendaal en Nispen

Het feit dat het Roosendaalse politiekorps na 'Dolle dinsdag' vrijwel in zijn geheel was
ondergedoken, heeft eerder een positieve dan negatieve invloed gehad op de uitvoering
van de arrestaties. In Roosendaal bestond namelijk een zeer goede relatie tussen de illega-
liteit   en de politie. Ofschoon inspecteur Stuitje   pas   op    1    mei    1943 naar Roosendaal   en
Nispen was overgeplaatst, slaagde hij erin om al vrij snel in kontakt te komen met de
illegaliteit.

Op 4 september 1944 toen Radio Oranje melding maakte van de 'val van Breda' be-
Stond er volgens Stuitje al overeenstemming met de OD en LO, dat de "politie de leiding
zou  hebben  bij de arrestatie van NSB-ers".1911

Zelfs toen liep het overigens al mis, omdat door het al te "enthousiaste publiek"
enige NSB-ers waren aangehouden, die naar de ingerichte bewaarplaats werden overge-
bracht. Door de terugkeer van de 'Groene Politie' was Stuitje en het overgrote deel van
het politieapparaat gedwongen onder te duiken. Ook de leiding van de LO was onderge-
doken, terwijl duidelijk kwam vast te staan, dat de OD nog niet klaar was met de aan
deze organisatie toebedachte taak. Met de commandant LO werd door Stuitje de afspraak
gemaakt, dat hij zich bij en na de bevrijding zou bezighouden met het politiewerk, zoals
arrestaties e.d. Tijdens de onderduikperiode was aan de hand van een door de OD ver-
strekte lijst, een buitgemaakt kasboek der NSB en de originele kaartregisters der NSB een
lijst van NSB-ers samengesteld. Aan de hand van deze lijst was na overleg met verschil-
lende leden van het personeel en met de officier van justitie te Breda vastgesteld, wie
gearresteerd zou worden    en    aan wie huisarrest zou worden opgelegd. Omdat    op    dat
moment nog niet duidelijk was, of de arrestaties verricht moesten worden door de politie
of de binnenlandse strijdkrachten, werd teneinde juridische moeilijkheden te omzeilen
overeengekomen, dat een deel van het politiepersoneel een aanstelling zou krijgen bij de
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. 1912

Bij de bevrijding van Roosendaal en Nispen op 31 oktober 1944 was men zodoende
goed voorbereid op de te verrichten arrestaties. Aan de hand van de eerder opgemaakte
lijsten hebben toen door het onder bevel van Stuitje staand personeel van de OD de
arrestaties plaatsgevonden. Er was die dag ook een aantal mensen -vermoedelijk twintig-
gearresteerd zonder dat daarvoor opdracht was verstrekt, maar de meesten daarvan zijn
nog dezelfde dag vrijgelaten. Door het grote aantal arrestanten en het feit dat driemaal
van onderkomen moest worden veranderd, werden de eerste dagen enige personen opge-
sloten,   die niet verhoord waren,   doch "dit waren er weinig". Ten onrechte waren   er,
volgens Stuitje, zeer weinigen gearresteerd en als dit al het geval is geweest, kwam dit
"omdat de lijst niet nauwkeurig was". Verder hebben alle arrestanten een commissie  ge-
passeerd, die in het leven was geroepen door de militair commissaris en die bestond uit
enige "bezadigde elementen aangewezen door de ondergrondse beweging". Bovendien was

1910 Winters, Hoe lang zou het nog duren?, in het themanummer Bevrijding (nr 3/1989) van De
Waterschans,  49.

1911 RANB, archief militair gezag, brief van wnd. commissaris van politie d.d. 1 december 1944 aan
procureur-generaal en burgemeester, inv.nr. 540.

1912
Idenn.
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er zulks in tegenstelling met de gang van zaken in andere gemeenten, doch met algehele
instemming van de militair commissaris, in veel gevallen overgegaan tot het opleggen van
huisarrest. Aangezien het meer dan veertien dagen heeft geduurd voordat Stuitje de eerste
verordening met betrekking tot de arrestatievoorschriften te zien had gekregen, was er
"juridisch gezien  niet  veel van terecht gekomen". Achteraf is alles zoveel mogelijk  in
overeenstemming gebracht met de wettelijke voorschriften, die nu vanzelfsprekend
werden nageleefd.1913

Het aantal arrestanten bedroeg   1   december '44 ongeveer 66nhonderdvijftig.   De
arrestaties hadden geen noemenswaardige moeilijkheden opgeleverd en er hadden zich
geen ordeverstoringen voorgedaan. Er was geen NSB-er mishandeld en er was zelfs geen
ruit ingegooid. Wel was de eerste nacht Edn der arrestanten "bij ongeluk dood geschoten
doch  beroering  is  over dit geval niet geweest;  het is vrijwel onopgemerkt gebleven".   De
behandeling der gevangenen was zeer correct en zij hadden nu allemaal kribben en stro-
zakken. De gearresteerden werden ingezet bij allerlei werkzaamheden en het voornemen
bestond hen ook in te schakelen bij het bietenrooien. Er was weliswaar kritiek op de
arrestaties omdat   "het   kind   van   het   volk   de   dupe is geworden". Deze kritiek miste
evenwel alle grond, omdat juist de "beter gesitueerden NSB-ers allen zijn gearresteerd,
hoe  weinig  op den voorgrond  zij ook waren". Verder was getracht  ook  aan de behande-
ling der vrouwen, die zich hebben ingelaten met Duitsers een officieel cachet te geven.
Naar schatting was een zestigtal vrouwen kaalgeknipt, hetgeen naar de mening van Stuitje
"uiteraard veel te weinig" was. Wel liepen er ongeknipt rond, die het meer zouden
verdienen dan sommigen geknipten. Daar het werk Stuitje echter zeer onsympathiek was
en tevens bleek, dat het publiek voldoende bevredigd was om zelf niet meer te knippen,
"onze enige bedoeling  dit te voorkomen",  was  er een einde aan gemaakt. Het ophalen  van
de vrouwen geschiedde in den beginne ook enigszins ongeordend, doch dit alles was niet
te voorkomen. Veel klachten omtrent het arresteren van onschuldigen zijn er niet geweest.
Bevredigd op dit punt was echter niemand en dienaangaande was er veel kritiek.1914

In Roosendaal zou de OD inderdaad niet zo'n goede naam gehad hebben, maar de
uitspraak dat men vond dat men over "het algemeen beter door de Duitsers werd behan-
deld dan door de  OD",  is  toch wel erg ongenuanceerd.1915

Ondanks het feit dat in Roosendaal en Nispen bij de bevolking ongetwijfeld kritiek
bestond op de arrestatie van politieke delinquenten, kan niet anders dan gezegd worden,
dat men dit op een uiterst praktische wijze had aangepakt. Hierbij dient men wel te
bedenken dat dit alleen mogelijk was als er hechte banden bestonden tussen politie en
illegaliteit en de betreffende politiechef volledig geaccepteerd werd door de illegaliteit.
Geconstateerd moet worden dat zich een dergelijke situatie niet in andere Brabantse steden
heeft voorgedaan.

- Breda

In Breda liep de arrestatie van de politieke delinquenten -evenals in de meeste andere
Brabantse steden- al de eerste dag uit de hand. De leiding van de arrestaties zou berusten
bij C. A. van der Hooft, provinciaal leider van de landelijke organisatie van de knokploe-
gen (LKP), die werd bijgestaan door enige andere oud-verzetsmensen. Door hen was
afgesproken met het oog op de beschikbare ruimte in het Huis van Bewaring en de
strafgevangenis, dat alleen de prominente NSB-ers gevangen genomen zouden worden. Er

1913 Idem.

1914 Idem.

1915 Hoedelmans  e.a., De bevrijding van West-Brabant,  134.
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zouden ook geen moeders met kinderen worden aangehouden en er mochten geen
vrouwen worden kaal geknipt. 1916

De realiteit was anders. Door de leden van de Ordedienst (OD) en "wat zich OD
noemde" werden allemaal arrestaties verricht. Het was een verschrikking. "Wat 's mor-       '
gens binnenkwam, dat lieten wij 's avonds weer los en dat kwam de volgende dag weer
terug". 1917

Er waren onvoldoende richtlijnen gegeven wie er al dan niet voor arrestatie in
aanmerking kwamen. Men kon een brie e indienen, waarop diegenen gezet konden wor-
den, die verkeerd waren geweest in de oorlog. Dat deden er velen, maar "als je slecht
met je buur was, dan stuurde je dat ook in en die moest dan maar bewijzen dat het niet
waar was". 1918

Er was niets geregeld. Er waren voor al die gevangenen geen bedden, geen stro,
geen eten, niets. Er moest overal zelf voor gezorgd worden. De geallieerden hadden ook
nergens voor gezorgd en het militair gezag al evenmin. 1919

De situatie werd nog bemoeilijkt doordat bij de politie de kontaktman met de
ondergrondse in eerste aanleg werd gestaakt. Degene, die -volgens de ondergrondse- toen
de leiding op zich zou moeten nemen, weigerde echter. Hierop werd inspecteur Greve,
tegen de zin van de ondergrondse, aangewezen als hoofd van de politieke recherche.
Maar toen zat, volgens inspecteur Greve, "de hele St. Joost al vol met mensen, die
opgepakt waren". Greve  liet toen onmiddellijk de bewakers  bij zich komen  om  hen  te               I
vertellen, dat "er niet geslagen werd" en als iemand dat toch zou doen, dat "die daar voor
op zou draaien". Greve meende   zelf   "het vrij aardig   in   de   hand te hebben gehou-
den" . 1920

De arrestaties geschiedden aanvankelijk wel demonstratief maar praktisch zonder
mishandelingen. Enige vrouwen werd het haar afgeknipt, doch hieraan werd spoedig een
einde gemaakt. 1921

In werkelijkheid was er zeker in den beginne sprake van weinig verheffende
taferelen. Zo zouden er op de Grote Markt vrouwen, die zich met Duitsers hadden
afgegeven, "kaal geschoren en met uitwerpselen zijn bekogeld en daarna nog door de stad
zijn gedreven".  Door een Engelse generaal  zou dit na enige dagen verboden zijn. 1922

Evenals tijdens de bezetting werden ook nu woningen beklad en beschilderd. Maar
ditmaal waren  het de huizen  van de "landverraders", waarop met grote letters teksten  als
"NSB" werden aangebracht. 1923

De opgepakte politieke delinquenten werden naar het politiebureau gebracht. Dat
was een "hele happening, eigenlijk een soort openbare vermakelijkheid, hoe droevig dan
ook".  Daarbij  zijn een heleboel verkeerde dingen gebeurd.  Er was sprake van verdacht-
makingen en persoonlijke wraaknemingen, waarbij de mensen van het verzet en al die
anderen, die bevoegdheid hadden gekregen om arrestaties te verrichten, "niet zo nauw ke-
ken",   aldus de latere korpschef van politie te Breda. "Zij voelden  zich  in hun nieuwe

1916 Interview met C.A. van der Hooft, provinciaal leider LOLKP, door werkgroep gemeentelijke
archiefdienst Breda.

1917 Idem.

19!8
Duijghuisen, Geschiedmis van Breda, deel III, 330/331.

1919 Eerder aangehaald interview Greve.
1920 Idem.

1921 Beknopt verslag van de toestand van de politie in Verslag  van de gemeente Breda over de jaren
1941 tim 1947,232.

1922 Duijghuisen, Geschiedenis van Breda, decl III, 331.
1923

Coenders,  Breda  in oorlog.   1939  -  1945,  103.
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functie geweldig belangrijk en gewichtig". 1924

In de eerste helft van november was er sprake van een ernstig incident door het
eigenmachtig optreden van een groepscommandant van de stoottroepen, die vergezeld
door twee gewapenden stoottroepers door het vernielen van de ruit in de voordeur een
woning binnendrong en de bewoner arresteerde. De betrokkene weigerde echter mede te
gaan, waarna onder bedreiging met een vuurwapen de arrestatie ten uitvoer werd gelegd
en de bewoner in een auto werd meegenomen. In dit geval was sprake van het "op schro-
melijke wijze misbruik maken van zijn bevoegdheid tot arresteren, zo hij die al had,
gezien deze bevoegdheid in handen is gelegd  van het hoofd Politiezaken". Gelukkig  werd
het eigenmachtig optreden tijdig ontdekt en kon de aangehouden man na enige uren weer
in vrijheid worden gesteld. 1925

Het merendeel van de aangehouden politieke delinquenten werd aanvankelijk
ondergebracht in de strafgevangenis en in het Huis van Bewaring, terwijl half december
1944 een groot aantal van hen verbleef in het kamp Vught en een aantal vrouwen met
kinderen  in St. Joost  in de Ginnekenstraat. 1926 Aangezien  van de aangehouden politieke
delinquenten dossiers moesten worden aangelegd, werden daarmede een hoofdagent en
tien agenten van de Bredase politie belast. 1927

Ook werden er door hen wel lieden aangehouden, doch dit gebeurde niet dan na
overleg met Van der Hooft. De politieke opsporingsdienst ressorteerde namelijk niet
onder de commissaris van politie maar onder de staf van militair gezag.

1928

In de loop van 1945 werd nog een groot aantal politieke delinquenten aangehouden,
waarbij het aantal aanhoudingen tot in het najaar aanmerkelijk groter was dan het aantal
in vrijheid gestelden. Pas in december 1945 gelijktijdig met de opheffing van het interne-
ringskamp St. Joost was er sprake van een vrijlating op grote schaal. Er werden tweehon-
derdzevenenzestig personen ontslagen, terwijl aan honderddertig personen huisarrest werd
opgelegd. 1929

De aanhouding eind januari 1946 van de directeur van een pettenfabriek in Breda
door de politieke opsporingsdienst veroorzaakte de nodige commotie. Het gehele
personeel van zowel fabriek als administratie (honderd man) ging gedurende een week in
staking,  die een "rustig verloop had". 1930

In het eerste halfjaar van 1946 werden nog negenendertig personen voor politieke
delicten aangehouden, terwijl honderdnegenennegentig arrestanten in vrijheid werden
gesteld en van honderdvijftig personen het huisarrest werd opgeheven, waarmede
nagenoeg een einde was gekomen aan de werkzaamheden van de politieke opsporings-
dienst. 1931

- Tilburg

Toen op 27 oktober 1944 -de dag waarop Tilburg werd bevrijd- de commandant van de

1924 Interview  met  H. van Goethem, tijdens bezetting volontair bij Politie te Princenhage en vervolgens
te Breda, door redactiecommissie van Geschiedenis van Breaa.

1925 RANB, archief militair gezag, brief van hoofd politiezaken  d.d. 11 november   1944 aan comman-
dant der binnenlandse  strijdkrachten te Breda, inv.nr.  367.

1926 Beknopt verslag van de toestand van de politie in Verslag van de gemeente Breda over de jaren
1941 t/m 1947,232.

1927 GABL archief gemeentepolitie  1937  - 1974, maandrapport  d.d. 11 december 1944, inv.nr.   19.
1928 Eerder aangehaald interview met inspecteur Greve.
1929 GABr, archief gGemeentepolitie 1937 - 1974, maandverslag december 1945, inv.nr. 19.
1930 GABr, t.a.p., maandverslag januari 1946, inv.nr. 19.
1931 GABr, t.a.p., maandverslagen van het eerste halfjaar 1946, inv.nr. 19.
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afdeling politietroepen der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) zich op het
hoofdbureau van politie te Tilburg vervoegde, heerste daar -volgens het door de comman-
dant opgemaakte verslag- "een toestand van groote verwarring". Tientallen arrestanten,
NSB-ers en wat het publiek voor NSB-ers hield, werden binnengebracht. Tijdens een be-
spreking met de commissaris van politie Preusting deelde deze mede door de burgemees-
ter in zijn functie bevestigd te zijn. Met de arrestatie van politiek verdachte personen was
door de burgemeester hoofdinspecteur B. van der Werf belast. Na hiervan kennis te
hebben genomen stelde de commandant van de politietroepen zich met zijn commando-
groep ter beschikking van de plaatselijke politie voor de te verrichten arrestaties. De
arrestaties, die "gedeeltelijk ook geschiedden door burgers, die in het geheel niet tot onze
organisatie behoorden", aldus genoemde commandant  in het hiervoor aangehaalde verslag,
gingen ook de volgende dagen door. De beschikbare ruimte in het politiebureau was dan
ook snel te klein, waarna de hoofdinspecteur Van der Werf met zijn politieke gevangen

1932verdween naar de 'Philharmonie' en vervolgens naar het St. Odulphus Lyceum.
Tijdens het weekeinde kreeg de commandant politietroepen van de NBS de beschik-

king over de in Eindhoven opgestelde instructie voor het arresteren en inbewaringstelling
van politiek verdachte personen.

1933

Bovendien verscheen 's zondags een kapitein van de NBS uit Eindhoven in Tilburg
om een en ander nader toe te lichten. Deze kapitein deelde toen mede, dat de binnenland-
se strijdkrachten arrestatiebevoegdheid hadden. Aangezien hij in het bezit was van een
door Prins Bernhard getekende aanstelling, kwam het de commandant van de politietroe-
pen verstandig voor, dat hij ook de burgemeester en de commissaris van politie zou
meedelen dat de NBS arrestatiebevoegdheid had. De burgemeester bleek evenwel uitstedig
te zijn, zodat alleen een bezoek aan de commissaris van politie in bijzijn van de met de
arrestaties belaste hoofdinspecteur van politie overbleef. Dit bezoek had een allesbehalve
vlot verloop, aangezien de politie zich niet zonder meer bij de "inschuiving van een
volkomen nieuw en in hun ambtelijke oogen bijkans revolutionaire figuur wilde neerleg-
gen". Toch slaagde de bewuste kapitein  erin de beide politiefunctionarissen te overtuigen
van zijn "goed recht  in  deze  zaak". Hij moest echter  wel de commissaris van politie  de
plechtige verzekering geven dat de verantwoordelijkheid voor een arrestatie gedaan op
grond van een door de commandant van de politietroepen getekend bevel niet bij hem
doch uitsluitend bij die commandant zou berusten. 1934

Dinsdags werd de commandant van de politietroepen bij de burgemeester ontboden
die  hem "zeer ongenadig ontving". De burgemeester  was zeer verontwaardigd  over  de
wilde tonelen, die zich de eerste dagen bij de arrestaties hadden afgespeeld. Hij wenste
verder dat uit de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten een "vrij behoorlijk kwantum
ongewenste en ongure elementen" verwijderd zou worden en dat men "apen van jongens
zou  beletten  rond te sollen met machinegeweren en pistolen". Nadat de burgemeester  de

verzekering had gekregen, dat de inmiddels door de binnenlandse strijdkrachten begonnen
zuivering binnen enkele dagen voltooid zou zijn, was hij op dit punt gerustgesteld. Dit
gold evenwel niet voor de arrestatiebevoegdheid aangezien hij vanuit Londen inmiddels
bericht had ontvangen, dat de arrestatiebevoegdheid niet bij de binnenlandse strijdkrachten
berustte, maar in handen van de burgerpolitie was gelegd. Aangezien hierover geen over-
eenstemming werd bereikt, werd afgesproken dat de commandant van de politietroepen

1932 RANB, archief militair gezag, verslag betreffende wording en werkzaamheden   van  de   afd. Poli-

tietroepen der NBS, kanton Tilburg  d.d.   1  december '44, inv.nr.  589.
1933 RANB, t.a.p., instructie van commandant militaire formaties  der  NBS  d.d. 25 September  1944,

inv.nr. 320.

1934       RANB,  t.a.p., verslag betreffende de wording en werkzaamheden  van  de afd. politietroepen  der
NBS d.d. 1 december 1944, inv.nr. 589.
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zich in verbinding zou stellen met de  staf van Z.K.H. Prins Bernhard. 1935
Volgens de commandant van de politietroepen volgde er toen een "lijdensgeschiede-

nis",  die er echter  niet toe leidde,  dat  hij  in het bezit  kwam  van een schriftelijke "autori-
satie tot arresteren" afgegeven door een autoriteit, die zowel bij burgerlijke als militaire
instanties gezag had. Aangezien echter iedereen verzekerde, dat die bevoegdheid voor de
leden van de binnenlandse strijdkrachten wel degelijk bestond, werd er besloten aan het
werk te gaan. Maar toen deed zich een ander probleem voor en wel dat het door de OD
verzamelde bewijsmateriaal enkele dagen voor de bevrijding ter hand was gesteld aan de
politie. Vandaar dat opnieuw overleg met de politie noodzakelijk was, waarbij de met de
arrestatie belaste hoofdinspecteur Van der Werf zich aanvankelijk "op een steil politioneel
standpunt stelde".   Toch  is  men  er in geslaagd  tot een samenwerkingsverband te komen  dat
in de  "loop der dagen voortdurend beter werd". 1936

De tussen de politie en de Ordedienst (OD) gesignaleerde tegenstellingen zijn door
de commandant van de politietroepen op zijn minst enigszins overtrokken. De arrestaties
waren namelijk door hoofdinspecteur Van der Werf ter hand genomen in zijn "vroegere
OD-functie met behulp van een aantal gerecruteerde krachten en op basis van tevoren
gereedgemaakte lijsten, die waren opgemaakt op basis van kaartsystemen van leden der
NSB   enz. ". Het lijkt waarschijnlijker   dat de gesignaleerde problemen ontstaan waren,
doordat Van der Werf tijdens ten bezoek van de gemachtigde politiezaken van de Neder-
landse Binnenlandse Strijdkrachten was verboden "nog langer lid te blijven van de
verzetsorganisaties"  en dat hij "nu uitsluitend politieman is en blijft". 1937

Medio november werd bevestigd dat hoofdinspecteur Van der Werf van zijn functie
zou worden ontheven en vervangen zou worden door een politiefunctionaris uit een "totaal
ander district". Deze vervanging  was   voor de commandant  van de politietroepen   "van
harte" welkom, niet alleen "persoonlijk   maar ook zakelijk". Vooral   het   feit   dat  deze
functionaris geen connectie had met Tilburgse kringen en daardoor onbevooroordeeld
stond tegen te interneren personen, werd als een groot voordeel gezien. De functie van
hoofdinspecteur Van der Werf werd overgenomen door de voormalige commissaris van
politie uit Nijmegen. Er werd afgesproken dat bij het vinden van nieuw belastend
materiaal eerst zal worden nagegaan of er al een onderzoek gaande is van de zijde van de
gemeentepolitie. Was dit het geval dan zou het belastende materiaal aan hen worden over-
gedragen. Was dit niet het geval dan werd het onderzoek gestart door de politietroepen,
die dan ook de beschikking kregen over het zich bij de politie bevindende bewijsmateri-
aal. Deze afspraak zou gelden tot er een nieuwe chef van de politieke recherche zou wor-
den benoemd, die afkomstig zou moeten zijn uit de gelederen van de illegaliteit. In dat
geval zouden beide archieven en beide recherche-afdelingen worden samengevoegd.   Voor
het doen van arrestaties samen met de recherche-afdeling van de gemeentepolitie zijn door
de binnenlandse strijdkrachten acht man bij de gemeentepolitie gestationeerd. Begin
december '44 waren meer dan duizend dossiers gevormd, terwijl de verwachting was dat
uit het nog niet geordende materiaal nog eens dertienhonderd dossiers samengesteld
zouden worden. 1938

In de in het St. Odulphus Lyceum ingerichte gevangenis die onder controle van de
politie stond, heersten "wanordelijke toestanden". Vooral de communicatie van de gevan-
genen  met de buitenwereld was "prachtig verzekerd".   Op alle mogelijke en onmogelijke

1935 Idem.

1936 Idem.

1937       RANB, t.a.p., verslag  van de gemachtigde politiezaken  van  de  NBS van bezoek  op 29 oktober
'44 aan Tilburg, inv.nr. 194.

1938 RANB, t.a.p., verslag betreffende de wording en werkzaamheden  van  de afd. politietroepen  der
NBS d.d. 1 december 1944, inv.nr. 589.
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manieren werden boodschappen in en uit de gevangenis gebracht. Dit diende ten dele te
worden toegeschreven aan het feit, dat voor hulpdiensten padvinders werden ingescha-

keld, welke zich "meer onderscheiden door hun goed hart dan door hun gezond ver-
stand", waardoor de gevangenis  zo  lek  was  als  een  zeef. In overleg met hoofdinspecteur
Van der Werf is toen de bewaking van de gevangenis overgenomen door de commandant

politietroepen, waardoor de hoofdinspecteur zich volledig aan zijn politietaak kon wijden.
Op het moment van de overname door de binnenlandse strijdkrachten heerste er onder de
gevangenen een "oproerige geest". Vierentwintig uur toezicht en lessen in discipline,
welke "met milde hand werden uitgedeeld door de commandogroep", waren voldoende
om orde en rust te herstellen. 1939

Ofschoon ook in Tilburg de arrestaties van politieke delinquenten niet zonder

problemen zijn verlopen, doet de karakterisering van Janse "een noodzakelijke, maar
pijnlijke en soms onfrisse aangelegenheid" op zijn minst merkwaardig aan. Ongetwijfeld
is  er sprake geweest van beschuldigingen als "gevolg van persoonlijke wraakzucht",  maar
in het algemeen stak de snelle dossiervorming, waarvan in Tilburg sprake was, gunstig af
bij de situatie elders in Noord-Brabant. Het is zeker mede aan de pragmatische benade-
ring van de commandant van de politietroepen te danken geweest, dat een alleszins bevre-

digende samenwerking met de politie tot stand was gekomen. 1940

De afspraak reeds in een vroeg stadium gemaakt, dat niemand meer zou worden

gearresteerd zonder arrestatiebevel en dat de politie niemand meer in zou sluiten zonder

bijbehorende papieren, heeft zijn uitwerking niet gemist. Een bijkomende belangrijke
factor was, dat de "verzetsgroepen geen enkel bezwaar hadden tegen samenwerking met
de  politie". 1941

-  's-Hertogenbosch

Edn dag na de bevrijding van 's-Hertogenbosch bracht A. Boekkooi, de gemachtigde
politiezaken van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) te Eindhoven, een
bezoek aan het bureau van het politieapparaat van de NBS in de Verwerstraat, al-
daar. 1942

De arrestaties van de politieke delinquenten waren toen al in volle gang en werden
verricht door de leden van het politieapparaat van de Nederlandse Binnenlandse Strijd-
krachten (NBS). Boekkooi had de indruk dat de gang van zaken goed was voorbereid. Het
was hem opgevallen, dat reeds "gewerkt  werd met gedrukte arrestatiebevelen". Bovendien
werden door het hoofd van het politieapparaat van de NBS alle arrestatiebevelen gete-
kend, terwijl hij zoveel mogelijk ook alle kandidaat-arrestanten wilde zien en met behulp
van zijn medewerkers wilde verhoren. Afgezien van het feit dat dit bij de aanvoer van
enkele honderden arrestanten niet mogelijk was, was het wet opmerkelijk dat daar naar
gestreefd werd, 1943

Dat gold evenzeer voor het onderzoek dat zou worden ingesteld naar een drietal
ingekomen klachten. Zo zouden er enkele gevangenen zijn mishandeld en enkele personen
op "zeer demonstratieve wijze  naar het arrestantengebouw zijn vervoerd". De ernstigste
klacht was echter dat ook "andere groepen 's middags tot aanhouding waren overgegaan".

1939 Idem.

1940
Janse, Tilburg 1940 - 1945, 153.

1941 RANB, t.a.p., verslag  van de gemachtigde politiezaken  der  NBS  op 29 oktober  '44 aan Tilburg,
inv.nr. 194.

1942 RANB, archief militair gezag, verslag van bezoek van gemachtigde politiezaken van NBS op 28
october 1944 aan Den Bosch, inv.nr. 194.

1943 Idem.
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Tegen dit laatste werd onmiddellijk als "tegenmaatregel" bepaald, dat niemand zou
worden "geaccepteerd  aan het arrestantengebouw zonder arrestatiebevel".   Wat de andere
klachten betrof die zouden de volgende ochtend tijdens een bespreking met alle onderde-
len van het gehele politieapparaat worden besproken, waarbij alle "betrokkenen verant-
woordelijk gesteld zullen worden voor de juiste wijze van arresteeren". 1944

Bij een bezoek van Boekkooi enkele dagen later bleek evenwel dat ondanks alle
goede voornemens aan het aanhouden van politieke delinquenten door andere groepen
geen einde was gekomen. Het tegendeel was het geval. Zonder overleg met de leider van
het politieapparaat van de NBS waren ook medewerkers van de stadcommandant tot arres-
taties overgegaan, waardoor "verwarring was ontstaan".  Er  was wel afgesproken dat hier
een einde aan gemaakt zou worden. 1945

Ook had Boekkooi die dag een gesprek met de commandant van het Bossche politie-
korps, waarbij bleek dat deze er vanwege de moeilijke omstandigheden nog niet in ge-
slaagd was het politiekorps te zuiveren, maar dat de zuivering begin volgende week klaar
zou zijn. Vandaar ook dat de rot van de Bossche politie bij de arrestaties uiterst beperkt
was. 1946

Er waren voor dat doel enkele agenten vrij gemaakt, die ter beschikking werden
gesteld   van het militair gezag.   Daar  kwam pas verandering   in  per    1   april   1945,   toen  een
uit Eindhoven afkomstige rechercheur belast werd met de leiding van de bij de Bossche
politie ondergebrachte politieke recherche. Pas in september 1945 zouden ook de tot dat
tijdstip nog onder het militair gezag ressorterende afdelingen administratie en docu-
mentatie naar de politie overgaan. Tot de politieke recherche afdeling behoorden behalve
's-Hertogenbosch  ook de kringen Waalwijk, Boxtel en Veghel.1947

De oprichting van de politieke recherche afdeling (PRA) voor het district 's-
Hertogenbosch heeft   "zeer  veel zorg gebaard".  Tot de oprichting  van deze afdeling  was
alleen gearresteerd en nagenoeg niets onderzocht. Zelfs een juist "overzicht van het aantal
en wie als politiek verdachten waren gearresteerd ontbrak". 1948

Sedert 1 april 1945 werden zeshonderdenvijf personen gearresteerd en werden er
negenhonderdeenentwintig vrijgelaten. Het aantal politieke arrestanten aan het einde van
1945 bedroeg ongeveer duizend, van wie driehonderdenveertig dossiers naar het tribunaal
en honderdveertig dossiers naar het bijzonder gerechtshof waren ingezonden. Eind 1945
waren er nog achthonderd arrestaties te verwachten, terwijl op de afdeling documentatie
nog aan de samenstelling van vijfduizendachthonderd dossiers werd gewerkt. 1949

Van de schone verwachtingen gewekt door Boekkooi direct na de bevrijding is
helaas weinig terecht gekomen. Procureur-generaal Speyart van Woerden heeft toch nog
gelijk gekregen. Op 2 november 1944 had hij immers tegenover vertegenwoordigers van
de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten de leden van de stoottroepen gekwalificeerd
"als de bende van Toon de Soep, maar dan met een ideaal" en de door hen uitgevoerde
arrestaties een "janboel" genoemd. Of de door hem voorgestane procedure, te weten de
arrestaties te doen uitvoeren door de plaatselijke politie, die janboel had kunnen voorko-

1944 Idem.
1945 RANB, archief militair gezag, verslag van gemachtigde voor politiezaken van NBS van bezoek op

31 october 1944 aan 's-Hertogenboscn, inv.nr. 194.
1946 Idem.
1947 SAsH, archief Algemene dienst, verslag werkzaamheden gemeentepolitie 1945, dossier  1181.
1948 Idem.

1949 Idem.
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men,  is een andere zaak. 1950

- Eindhoven

Met de bevrijding van Eindhoven als eerste grote stad in Noord-Brabant kwamen de
problemen van de arrestaties van de politieke gevangenen overduidelijk aan het licht. De
richtlijnen van militair gezag wie gearresteerd moesten worden en door wie de arrestaties
verricht moesten worden, stonden zo constateert De Jong op twee punten buiten de
werkelijkheid. Het was onjuist het arresteren exclusief op te dragen aan de politie en de
categorieen  der te arresteren personen waren te beperkt geformuleerd. 1951

Bij het uitvoeren van de arrestaties is met deze richtlijnen vrijwel geen rekening
gehouden. De politie in Eindhoven heeft bij de arrestaties nauwelijks een rol gespeeld. De
arrestaties werden vrijwel uitsluitend verricht door leden van de Partisanen Actie Neder-
land   (PAN).   Over  de te verrichten arrestaties   was   door  de   PAN geen overleg gepleegd
met de politie, omdat men van mening was dat er "bij de politie een volslagen chaos zou
heersen", aangezien het grootste   deel   van de leiding gevlucht   zou   zijn.   Bij   de   PAN
daarentegen was men goed voorbereid op de nieuwe situatie, aangezien deze organisatie
in alle stadsdelen "mensen had die goed op de hoogte waren van de feitelijke situa-
tie". 1952

Overal zag men groepjes PAN-mannen met een nog grotere groep politiek verdach-
ten. Het was geen toeval dat die zulk een succes boekten bij de aanhouding van verdach-
ten, want reeds lange tijd voor de bevrijding was men begonnen met het aanleggen van

lijsten, waarbij vermeld werd wat van betrokkene bekend was. Op de lokaties, waar de
verdachten geinterneerd werden, werden lijsten opgemaakt. Door het "temperament waar-
mede de jongens bezield waren", gebeurde  het  dat  na het afkomen  van de order 'knippen'
in een minimum  van  tijd de "diverse liefdes hun lokken  op de grond zagen dwarrelen",
aldus het rapport van de groep Strijp van de PAN van 19 september '44. Aangezien de
order 'knippen' niet uit officiele bron kwam, werd hieraan spoedig "paal en perk" ge-
steld. De geYnterneerden werden in eerste instantie niet overgedragen aan de politie,
maar ondergebracht in het klooster aan de Bezemstraat in het stadsdeel Strijp. 1953

Ook op andere plaatsen zoals in de Nutsschool en de Paterskerk werden collabora-
teurs verzameld. De bewakers kregen instructie om een scheiding aan te brengen tussen
mannen in de school  aan de de Don Boscostraat en vrouwen in de Nutsschool. 1954

Dat de PAN wel degelijk probeerde de wijze van arresteren in de hand te houden,
moge blijken uit het rapport van de groep Strijp van 19 september '44, waarin melding
werd gemaakt van het binnenkomen van een bericht over het "laten knippen van mej. K.
voordat zij  in het klooster was gebracht". Hiernaar moest een onderzoek worden ingesteld
en indien dit bericht juist bevonden werd, zou de verantwoordelijke persoon geen arresta-
ties meer mogen verrichten. 1955

De toenmalige leider van de PAN is nu nog van mening dat men het "destijds rede-
lijk goed heeft gedaan".  Er  was geen sprake  van een 'bijltjesdag'  en  aan het kaalscheren

1950        De   Jont.   Het   koninkrijk   der   Nederlanden    in   de   Tweede   Wereldoorlog,   deel   10a  tweede  helft,
758/759.

1951 De Jong, a. w., deel 10a tweede helft, 538.
1952 Interview te Waalre  op  26 juli  1996  met A.P. Hoynck van Papendrecht.
1953 Vriens, De Pan. Zoals het was, 272.
1954 Margry,  De  bevrijding van  Eindhoven,  89.
1955

Vriens,  a. w.,  273.
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van    'moffenmeiden'    was    de   dag    na de bevrijding al direct een einde gemaakt.1956    De
Jong daarentegen is minder te spreken over de PAN, dat rijp en groen tot zijn rijen had
toegelaten.   Bij de arrestaties   op   18,   19  en 20 september hadden zich "onverkwikkelijke
dingen" voorgedaan. 1957

Het is duidelijk dat er zeker niet gelet is op de arrestatiecriteria zoals die door
militair gezag waren opgesteld. Het is ook wel erg simplistisch geredeneerd om te veron-
derstellen, dat een lidmaatschapsgrens van de NSB of een der mantelorganisaties van 1
juli 1942 in de praktijk hanteerbaar zou zijn. Aangezien door de arrestatieploegen van de
illegaliteit onafhankelijk van de lokale politie werd opgetreden, was een dergelijke
richtlijn bij voorbaat tot mislukken gedoemd. De enige binding met de politie was, dat de
arrestanten aan het hoofdbureau van politie werden afgeleverd of bij de daarachter
gelegen school aan de Don Boscostraat, maar dan waren de arrestaties al wel ge-
schied. 1958

De aanhouding van politieke gevangenen gebeurde vrij chaotisch, omdat iedereen,
tegen wie beschuldigingen waren ingebracht, werd opgepakt. Bij de bewaking van
vrouwelijke gevangenen in de Don Boscostraat werd ook een medewerkster van de voor-
malige hoofdafdeling Recherche ingeschakeld, die geen werk had, omdat het kantoor van
deze afdeling door een bombardement was vernield. In die school deden zich vaak "hyste-
riese voorvallen" voor, die meestal werden opgelost door "het gooien van een emmer
water", waarna de rust weer wederkeerde. 1959

De tweede man in de Gewestelijke Sabotage Commissie III (Zuid) Tonny Gerritsen
heeft zich bij afwezigheid van de commandant ook nog met de problemen rondom de
arrestaties bemoeid. Op 21 september '44 werden door hem vierendertig arrestanten
gehoord, waarvan er zeven werden ontslagen. Hij kwam tot de conclusie dat de arrestaties
hopeloos waren geweest en veel mensen vastzaten, die volkomen onschuldig waren. Een
opmerkelijk voorbeeld hiervan waren "lui van de luchtbescherming die weleens proces-
verbaal hebben opgemaakt wegens uitstralend licht". 1960

Ook door de PAN groep Gestel werd in het rapport van 21 september 1944 melding
gemaakt van het in hechtenis nemen van enkele onschuldigen die in overleg met het hoofd
der  politie in vrijheid werden gesteld.„61

Het is niet verwonderlijk dat na deze opmerkelijke bevindingen van Tonny Gerritsen
door zijn commandant het initiatief werd genomen tot het opstellen van een instructie
voor het arresteren   en in bewaring stellen van NSB-ers. Dit resulteerde   in de vaststelling
van de bekende instructie van de commandant militaire formaties der Nederlandse Binnen-
landse Strijdkrachten. In tegenstelling tot de richtlijn van militair gezag werd deze
instructie ruim verspreid en ook nog nader toegelicht. Gezien de goedkeuring van de
speciaal gemachtigde van het hoofdkwartier van Z.K.H. Prins Bernhard werd aan deze in-
structie bovendien ook grote autoriteit toegekend. Dat deze goedkeuring door majoor
C.H.J.F. van Houten was verleend zonder overleg met de prins, zonder overleg met de
chef-staf militair gezag en zonder overleg met de militair commissaris te Eindhoven deed
hier  niets  aan  af. 1962

In dit kader paste ook de opheffing van de PAN, waarvan de leden op 23 september

1956 Interview te Waalre op 26 juli 1996 met A.P. Hoynck van Papendrecht.
1957

De Jong, a.w., deel 10a tweede helft, 541.

1958 Interview te Eindhoven op 7 juni 1996 met J. van der Harten.
1959 Interview te Eindhoven op 10 juni 1996 met A. Witbroek.
1960 De Jong, a. w., deel 1Oa tweede helft, 541.

1961
Vriens, a. w., 295.

I962
De Jong,  a. w.,  deel 10a tweede helft,  543.
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'44 waren bijeengeroepen in het Philips' Ontspanningsgebouw. Slechts een klein gedeelte
van de PAN-leden had aan de uitnodiging gehoor gegeven, omdat er nog "genoeg ander
werk   te   doen   was   dan   om de groene tafel   te gaan zitten". De circa honderdvijftig
aanwezige PAN-leden kregen te horen dat de PAN met ingang van de volgende dag ont-
bonden zou worden en dat zij zouden worden ondergebracht in de stoottroepen. Bij veel
leden van de PAN bestond voor dit besluit weinig bijval gezien de opmerking dat "de
daar omheen gesponnen aanmoedigingen tot vaderlandsliefde en heldenmoed matig bijval
ondervonden". Degenen  die niet overgingen  naar de stoottroepen werden opgenomen  in

1963de 'Blauwe Jagers' onder leiding  van de commandant  van de Ordedienst  (OD).
In eerste instantie werden de arrestaties vrijwel uitsluitend door de leden van de

PAN, Blauwe Jagers en binnenlandse strijdkrachten uitgevoerd aan de hand van door hen
voor de bevrijding aangelegde dossiers. Maar ook vagere aanwijzigingen en beschuldigin-
gen werden opgevolgd, waardoor misstanden, fouten en vergissingen nauwelijks konden

uitblijven. Op sommige plaatsen werden 'moffenmeiden' niet alleen op straat kaalgeknipt,
maar kregen ze ook nog een strook met de tekst "Fur Deutsche Wehrmacht" op het voor-
hoofd geplakt. Andere arrestanten werden verplicht 'Leve Wilhelmien' te zingen of
moesten  met de armen omhoog, oranje  muts   op   of met oranje bloemen  in de handen  naar
hun gevangenschap toe paraderen. 1964

In het archief van militair gezag bevindt zich een lijst van voorbeelden van het
'onbehoorlijk' optreden van leden van de zgn. knokploegen (KP), waaronder in dit ver-
band  dient te worden verstaan "mannen  met een Oranjeband". Deze "ongure elementen"
hadden de KP kennelijk in discrediet gebracht, waarvan een tiental aangehaalde voorval-
len een duidelijk bewijs leveren. Zo had een KP-er in Eindhoven, die gescheiden was van
zijn vrouw, deze gescheiden vrouw als een der eersten laten arresteren als zijnde een
'moffenmeid'. Er konden na enige weken echter geen beschuldigingen tegen haar worden

ingebracht. Een andere KP-er had zijn vroegere verloofde eveneens bij een der eerste
arrestaties laten "halen". Voorts  werd er enige malen melding gemaakt  van het meenemen
van wijn, levensmiddelen, spek en 'waardevolle voorwerpen' bij gelegenheid van door de
KP uitgevoerde huiszoekingen. Dit alles was voor het publiek in Eindhoven aanleiding om
deze  mannen  aan te duiden met "nieuwe  WA"  of  "WA  van de Emmasingel", waarbij  in
de 'volksmond' geen onderscheid werd gemaakt tussen PAN, Blauwe Jagers en KP.1965

Al vrij snel na de bevrijding ging ook de politie op zeer bescheiden schaal over tot
het verrichten van aanhoudingen veelal aan de hand van de in haar bezit zijnde admini-
stratie van de NSB. De arrestaties door de politie geschiedde alleen op arrestatiebevel,
waarop de grond tot arrestatie vermeld stond. Werden de arrestaties verricht op beschuldi-

ging van personen dan werden de namen van de aanklagers op het arrestatiebevel
vermeld. Het arrestatiebevel werd namens het militair gezag uitgevaardigd en werd in
afschrift meegedeeld aan het hoofd van de 'Security Service' van het Tweede Britse
Leger. 1966

Soms   werd   de   aan te houden politieke delinquent telefonisch huisarrest opgelegd.
Dit was het geval met de tijdens de bezetting benoemde gemeentesecretaris, die een
telefoontje la'eeg van de weer in functie getreden hoofdinspecteur H.J. Minnaert. Deze
deelde  hem  mede,  dat hij gearresteerd zou worden en "thuis moest blijven".  De  dag  daar-

1963 Vriens, a. w., 300 en 301.
1964 Margry, De bevrijding van Eindhoven, 89.
1965 RANB, archief militair gezag ongedateerd en ongetekend stuk voorzien van de aantekening

"Opbergen Politie", inv.nr. 416.
1966 AGPE, Jaarverslag   1945   Gemeentepolitie   Eindhoven, 21, dossier  2855.
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op  werd hij opgehaald en ingesloten  op het politiebureau. 1967

Aangezien het gemeentelijke politieapparaat "nagenoeg volledig vleugellam" was
gelegd, speelde het bij de arrestatie van de politiek verdachten vrijwel geen rol van
betekenis. De traag op gang komende zuivering van de politie was hiervoor de belangrijk-
ste reden. 1968

Tegen de "eigenrichting t.a.v. de politieke delinquenten" verhief ook de Eindhoven-
se burgemeester Verdijk  "zijn  stem".  Het was namelijk gebleken,  dat de afdeling Arbeid
van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken de beschikking had over de grootste en meest

volledige lijst van NSB-ers. De eerste dagen na de bevrijding was er in Eindhoven duide-
lijk sprake van gestoorde verhoudingen tussen de burgemeester en de illegaliteit. Door
een onderdeel van de Gemeenschap Oud-Illegalen Werkers Nederland werd zelfs een
ultimatum aan de burgemeester gesteld, dat evenwel niet door de G.O.I.W. werd gedekt
en beschouwd  werd als "ongedisciplineerd optreden". 1969

Van de arrestaties in de eerste dagen na de bevrijding werden geen gegevens
bijgehouden. Op 8 oktober 1944, zijnde het tijdstip dat de politie de arrestaties ging
verzorgen, bevonden er zich duizendtweeennegentig personen in arrest terwijl dit half
november '44 was toegenomen tot circa zestienhonderd. Voor de te verrichten arrestaties

ontving de gemeentepolitie assistentie van de afdeling politie van de binnenlandse strijd-
krachten, die tijdelijk  voor  dit  doel  aan de politie ter beschikking was gesteld.1970

Door persoonlijk ingrijpen van generaal Kruls werd half oktober '44 de kapitein
Van Mourik Broekman als lid van de Sectie III van de militair gezagstaf in Eindhoven
belast met politie- en arrestatiezaken hetgeen een gunstig effect heeft gehad op de aanpak
van beide gevoelige onderwerpen. 1971

Door het ontbreken in veel gemeenten van een algemeen aanvaard plaatselijk gezag
kwam   daar geen beleid ten aanzien van arrestaties   van de grond. Vandaar   dat   de   al   dan
niet reeds tot binnenlandse strijdkrachten omgevormde groepen als PAN, KP of OD tot
diep in oktober op eigen gezag bleven arresteren en interneren. Spanningen tussen

burgemeesters en politie enerzijds en binnenlandse strijdkrachten anderzijds waren dan
ook  aan  de  orde  van  de  dag.

1972

De bezwaren van de burgemeesters en de politie tegen de arrestaties waren

overigens niet helemaal onterecht. Bij een bezoek van de chef-staf van het MG aan het
interneringskamp in Reusel waar zich circa elfhonderd gedetineerden bevonden, kreeg hij
de indruk dat veertig procent van hen daar ten onrechte was opgesloten. 1973

Ook de Gemachtigde Politiezaken maakte  zich  over die 'wilde arrestaties',   die
bleven doorgaan, zorgen. Zo zouden er eind oktober '44 in Valkenswaard meerdere

personen gearresteerd zijn zonder arrestatiebevel.    Door  hem was hierop een order uitge-
vaardigd dat deze arrestaties onmiddellijk moesten worden gestaakt. Indien bleek dat een
arrestant "zonder reden in arrest was gesteld, dan moest deze onmiddellijk in vrijheid
worden gesteld", aldus    de    door de commandant der bewakingstroepen ondertekende

1967
Dekkers,  B   &  W  rond  de  Tweede  Wereldoorlog  in  Groot-Eindhoven,   199.

1968 Termeer, Het Geweten der Natie, 88.
1969 SRE, secretariearchief 1934 - 1969 gemeente Eindhoven, mening ambtenaren over militair gezag,

inv.nr. B 01220.
1970

AGPE, Jaarverslag 1945 Gemeentepolitie Eindhoven, 18.
1971 Termeer, Het Geweten der Natie, 89.
1972 Termeer,  a. w.,  97.
1973 Van den Eijnde, Niet verbeterd maar verbitterd, in Tussen  vrijheid  en  wede,   126.
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order. 1974

De ingestelde Politieke Opsporings Dienst (POD) -mede het gevolg van de komst
van Van Mourik Broekman- kwam in Eindhoven "vrijwel als eerste in den lande" in
handen van de politie, hetgeen niet alleen tot een betere maar ook tot een snellere
afwikkeling van zaken leidde. De algemene leiding en verantwoordelijkheid van deze
dienst kwamen te berusten bij de commissaris van politie, die een inspecteur van politie
met de dagelijkse leiding belastte. De begin december '44 vanuit Tilburg naar Eindhoven
overgeplaatste hoofdinspecteur Van der Werf, die in Tilburg belast was geweest met de
arrestaties en daarbij regelmatig problemen had gehad met de binnenlandse strijdkrachten,
heeft dit in Eindhoven weten te voorkomen. Dat hij zelf de functie van hoofd van de
Politieke Opsporings Dienst (POD) heeft willen uitoefenen, was voor hem meer dan een
formaliteit. Dit had wel degelijk te maken met zijn ervaringen in Tilburg, waar hij de
inmenging van de binnenlandse strijdkrachten maar moeilijk had kunnen accepteren.

Door de Politieke Opsporings Dienst later omgevormd tot Politieke Recherche
Afdeling (PRA) werden tweeenveertighonderd dossiers gevormd bestaande uit processen-
verbaal met bijbehorende bewijsstukken. Deze dossiers hadden betrekking op circa drie-
duizend inwoners van Eindhoven, terwijl de overige dossiers betrekking hadden op
inwoners van de gemeenten behorende tot het rayon Eindhoven. Voor de Eindhovense
wnd. commissaris van politie was een en ander aanteiding in februari 1946 vast te stellen,
dat het personeel van de 'Politieke Recherche' zware diensten had moeten verrichten en
dat  "hun werk tot zeer bevredigende. resultaten heeft geleid".iwij

- Helmond

Tegelijk met het uitsteken van de vlaggen en het verschijnen van steeds meer oranje in de
Helmondse straten begonnen de zuiveringsacties. Landwachters, NSB-ers, 'Deutschfreun-
dlichen' en profiteurs werden opgepakt. Het waren er zo'n honderdvijftig. Een deel van
het Helmondse publiek gaf lucht aan zijn opgekropte haatgevoelens. Het jouwde en
joelde, spotte en schold op de droeve stoet, waarvan velen hun gezicht probeerden te
verbergen  in een opgezette kraag of achter een naar voren geplaatste hoed. 1976

In een interview met Paul Kuijpers, de hoofdredacteur van de Hebnondse Courant,
werd aan de arrestaties eveneens uitvoerig aandacht besteed. Daarin werd gewag gemaakt
van "droevige, trieste stoeten die begeleid worden door jonge mannen met een rood-wit-
blauwe band om de arm en een geweer in de aanslag, waaruit soms 'speelsche' salvo's
klinken". De vreugde  bij de jouwende menigte steeg  pas  ten  top  als deze "Nederlandsch-

onwaardigheden" de Nederlandse vlag hoog boven hun hoofden uit moesten steken. Onge-
veer honderdveertig mannen en vrouwen werden op deze wijze naar het politiebureau ge-
bracht en vervolgens ondergebracht in de naast het bureau gelegen voormalige 'Deutsche'
nu weer 'Openbare' school. Onder de aangehouden personen bevonden zich ook een vier-
tal onschuldigen, die op "valsche insinuatie zijn gearresteerd en vrij onmiddellijk worden

gerehabiliteerd".  In de volgende dagen werden  er  van de zwarte lijst met honderdtachtig
namen nog honderddertig aangehouden, tenvijl de rest voortvluchtig was. 1977

De aanhouding van de 'foute' elementen was in Helmond vrijwel uitsluitend door de
Ordedienst (OD) en binnenlandse strijdkrachten gebeurd. Arrestaties door de politie

1974 RANB, archief militair Rezag, aantekening van de gemachtigde politiezaken der NBS d.d. 30
october 1944, inv.nr.   19ZE

1915        AGPE,  Jaarverslag  1945  Gemeentepolitie  Eindhoven,  29 en 30,  dossier 2855.
1976

Bartholomeus, Helmond 1940 - 1945, 164.
1977 Van Aerle , Helmond in de tang genomen, in Helmonds Heem , 1993/3, 305/306.
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zouden ook niet mogelijk zijn geweest, aangezien men daarvoor niet over voldoende
personeel beschikte. 1978

Toch was het de politie, die van elk in bewaring gesteld persoon een proces-verbaal
in zesvoud moest opmaken, waarin de redenen van gevangenneming vermeld moesten
worden. De opgemaakte processen-verbaal moesten door de militair commissaris te
Eindhoven worden getekend. Aangezien dit voorschrift erg omslachtig was, werd door de
vertegenwoordiger van de militair commissaris aan de burgemeester voorgesteld om een
en ander met de militair commissaris te bespreken. Een oplossing zou kunnen zijn dat de
militair commisaris een verzamellijst van opgemaakte processen-verbaal zou worden voor-
gelegd, die hij zou tekenen. Op de processen-verbaal zou dan de aantekening "w.g. C.
Verhoef" geplaatst kunnen worden. Dit moest echter wel persoonlijk met majoor Verhoef
door iemand van de politie of van de OD geregeld worden. De voorgestelde regeling was
weliswaar praktisch, maar had geen enkele betekenis aangezien de militair commissaris
geen kennis kon nemen van de inhoud van de opgemaakte processen-verbaal. '979

Door het Helmondse politiepersoneel zijn de arrestaties door de OD en binnenlandse
strijdkrachten destijds  niet als "iets bijzonders ervaren". 1980

De commandanten van de KP hadden op 23 september '44 opdracht gekregen, zodra
de geallieerde troepen hun woonplaats i.c. Helmond bezet hebben, zelf openlijk op te
treden. Dit hield in dat zij armbanden moesten dragen en het gemeentehuis, politiebureau
en   gebouwen van electriciteit, water   en gas moesten " bezetten". Bovendien kregen    zij
opdracht tot "arrestatie en opsluiting" van alle NSB-ers en vrouwelijke personen, die met
de vijand geheuld hadden, waarna zij ten spoedigste aan een verhoor onderworpen
moesten worden. Voor de KP was het dan ook een uitgemaakte zaak, dat zij de arrestaties
zouden verrichten. Het leek er zelfs op, dat zij het burgerlijk bestuur meenden te moeten
overnemen gezien de "bezetting" van politiebureau en gemeentehuis. De instructie luidde
verder dat geen andere orders aanvaard moesten worden dan van plaatselijke geallieerde
commandanten of van de districtleider van de KP. Over de burgemeester of de commissa-
ris van politie werd met geen woord gerept. Niet vergeten mocht worden dat het "moment
van handelen gekomen was en dat krachtig en doortastend moest worden opgetre-
detl".1981

Nadat Helmond bevrijd was, nam de OD zijn intrek in de voormalige 'Ortskomman-
dantur'.   Hier   deed zich eenzelfde verschijnsel   voor   als in diverse andere Brabantse
steden. Er gingen verschillende mensen het gebouw in, om er daarna "met oranje
armband van de OD en een geweer weer uit te komen". 1982

In een kort na de bevrijding opgemaakt rapport van de taktisch commandant der
compagnie Helmond van de binnenlandse strijdkrachten was er sprake van een "zeer
slechte samenwerking" tussen politie en OD. Zo zou de korpschef bij de eerste arrestaties
van 'foute' elementen door de OD verklaard hebben, dat hij geen verantwoording nam
voor die arrestaties. In hetzelfde rapport werd voorts melding gemaakt van het feit, dat de
Helmondse bevolking zijn ongenoegen kenbaar maakte over de "beslissingsbevoegdheid"

1978 Interview te Helmond op 9 september 1996 met H.W.C. van der Zanden.
1979 GAHm, archief 248, verslag van bespreking op 5 october 1944 van burgemeester van Helmond

met majoor de Lange zijnae de vertegenwoordiger van de militair commissaris te Eindhoven,
inv.nr. qq 155 - 204.

1980 Interviews te Helmond op 9 september 1996 met een viertal Helmondse politiefunctionarissen t.w.
J.J.H. van Heeswijk, M.D. Hollanders, W.M. Huberts en H.W.C. van der Zanden.

1981 Nonk,   Helmondse   herinneringen  aan  oorlog,  bezetting  en  bevrijding,   152.

1982
Vonk, a. w., 153.
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van de politie bij de 'zuiveringsacties'. 1983

Half oktober '44 maakte de burgemeester in een bespreking met vertegenwoordigers
van het militair gezag melding van overleg met de OD over het vrijlaten van enkele
politieke gevangenen onder voorwaarde van een meldingsplicht. Dit behoorde evenwel
niet tot de mogelijkheden. Wel kon een "vaste woonplaats" worden aangewezen, hetgeen
overeenkwam met 'huisarrest'. Afgesproken  werd  dat de betreffende personen in vrijheid
konden worden gesteld. Tijdens deze bespreking deelde de burgemeester verder nog
mede, dat door de politie aan het maken van de arrestatierapporten volgens de voor-
schriften werd gewerkt. 1984

De stadscommandant van de NBS was evenwel van oordeel dat het maken van
processen-verbaal tegen de in bewaringgestelde personen te lang duurde, hetgeen onder
meer te wijten zou zijn aan "persoonlijke rivaliteit tussen de recherche en de overige le-
den van het politiecorps". 1985

Half december 1944 waren te Helmond tegen tweehonderdeenennegentig politieke
delinquenten maatregelen genomen, waaronder vierenveertig personen    die     " in    huis
geinterneerd" waren en veertig personen met "meldingsplicht". 1986

Niet zonder reden zijn de problemen met betrekking tot de arrestaties van de politieke
delinquenten door de Enquttecommissie als "welhaast onoplosbaar" gekarakteriseerd. De
visie     van de procureur-generaal     te ' s-Hertogenbosch,     dat de arrestaties dienden     te

geschieden door de politie, was weliswaar formeel juist maar om meerdere factoren
onuitvoerbaar. Allereerst vanwege de "zeer reele psychologische factoren, die aan het
standpunt   van de illegaliteit ten grondslag lagen",   dat  door de Enquttecommissie   werd
genoemd. Volgens De Jong waren er echter nog veel meer factoren. Zo zou het voor de
brede massa van de bevolking onverteerbaar zijn geweest, indien dezelfde politie die, zij
het vaak noodgedwongen, meer dan vier jaar lang de bezetter hand- en spandiensten had
bewezen, nu alle 'foute' elementen ging ophalen. Volgens De Jong was die politie voorts
"haar zelfvertrouwen kwijt,  was ze ongewapend en was  ze niet talrijk genoeg". 1987

Uit diverse gehouden interviews met toen dienstdoende politiefunctionarissen blijkt,
dat de laatste twee door De Jong aangevoerde argumenten inderdaad door hen worden on-
derschreven. Dat geldt evenwel niet voor het argument, dat de "politie haar zelfvertrou-
wen kwijt zou zijn geweest".

$  3.    Politie  weer  de  straat  op

Het   was   voor de chef-staf militair gezag   van het grootste belang,    dat de politie   na   de
bevrijding haar taak zo spoedig mogelijk naar behoren kon vervullen. Vandaar dat het
militair gezag zich als doel had gesteld de politie zo snel mogelijk in geordend verband de
straat weer op te krijgen. Hierbij deed zich evenwel het probleem voor, dat zich ook
binnen de politiekorpsen elementen bevonden, die daarin niet gehandhaafd konden
worden. Vandaar dat de chefs van gemeentelijke politiekorpsen en de commandanten van

1983 GAHm, archief Zuiveringscommissie, rapport van commandant compagnie Helmond van de NBS,
ongedateerd, inv.nr. 250.

1984 GAHm, archief 248, verslag van bespreking op 15 october 1944 van burgemeester met vertegen-
woordigers van militair gezag, inv. nr. 155 - 204.

1985 GAHm, archief gemeentesecretarie 1941 - 1945, brief van burgemeester d.d. 8 december 1944
aan militair commissaris Oost-Brabant te Eindhoven, inv.nr. 560.

1986        GAHm, t.a.p., brief burgemeester  d.d. 15 december   1944 aan militair commissaris Oost-Brabant,
inv.nr. 560.

1987 De Jong, Het koninknjk der Nederlanden in de Tweede WereWoorlog, deel 10a tweede helft,

813/814 en 818.
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de afdelingen der rijkspolitie begin september '44 werd opgedragen na te gaan welke
leden van hun korps als beslist betrouwbaar en welke als beslist onbetrouwbaar aange-
merkt dienden te worden. 1988

Ondanks het feit dat in de instructie duidelijk werd gemaakt dat er geen sprake is
van "formeel zuiveren", kwam hierin het dualistische karakter  van de procedure duidelijk
tot uitdrukking. Enerzijds   was   er geen sprake   van een formele zuivering doch slechts   van
een "voorbereiding" daartoe, anderzijds werd gesproken over de organisatie van de
"gezuiverde eenheden der politie". Dit hinken op twee gedachten bleek nog duidelijker uit
de  invoering  van de categorie "onzekeren", die konden worden ingeschakeld zolang  niet
definitief vaststond,  dat zij  "tot de klasse beslist onbetrouwbaren behoren„".1989

- Weinig veranderingen in organisatie

Het lag niet in de bedoelingen van het militair gezag de door de bezetter ingevoerde
organisatie van de politie te wijzigen. De indeling in gewesten, districten, afdelingen en
groepen werd voorlopig dan ook gehandhaafd. Niet gehandhaafd werden de nieuw inge-
voerde rangen en het zgn "verduitste" uniform. De politie mocht dan ook met onmiddel-
lijke ingang hun oude uniformen van voor mei 1940 dragen, hetgeen vooral door de leden
van de Koninklijke Marechaussee werd gedaan. Degenen, die geen oud uniform hadden,
moesten voorlopig 'in civiel' dienst doen. Teneinde de verplaatsbaarheid van de politie
mogelijk te maken  was "alle politie in Nederland gelijkgesteld met Rijkspolitie", hetgeen
werd bereikt door iedereen voor zoveel nodig een commissie van onbezoldigd rijksveld-
wachter te verlenen. Bovendien werden aan het gezuiverd personeel nieuwe identificatie-
bewijzen uitgereikt, hetgeen de samenhang van zuivering en weer operationeel worden
van de politie alleen maar onderstreepte. Ook de vorming van een detachement van
waaruit personeel ingezet zou kunnen worden bij het ontstaan van onlusten, die door het
eigen ter beschikking staande personeel niet bedwongen konden worden, was nieuw. Maar
deze veranderingen waren niet bedoeld als een reorganisatie van de politie maar uitslui-
tend om de normale politiedienst wat betreft handhaving van orde en rust, verkeerscon-
trole en recherchewerk ten spoedigste te kunnen hervatten. Tenslotte dient nog te worden
vermeld dat de procureur-generaal met onmiddellijke ingang werd hersteld in zijn functie
van fungerend directeur van politie. De politie was daarmede niet alleen ondergeschikt
aan de plaatselijke militair commissaris maar wat betreft "alle dienstzaken, de discipline
en het materiaal" ook aan de procureur-generaal. 1990

Kort daarna werd in het Buitengewoon Politiebesluit de politiezorg in ons land
aangemerkt als 'Rijkspolitiezorg' en werden alle politiefunctionarissen zowel van de
gemeentepolitie, waaronder begrepen de gemeenteveldwacht, als de rijkspolitie onder
bevel van de minister van justitie geplaatst. Dit gold eveneens voor het personeel van het
Wapen der Koninklijke Marechaussee voorzover het niet was ingedeeld bij de Koninklijke
Landmacht. In dit buitengewoon politiebesluit werden aan de minister van justitie voorts
bijzondere bevoegdheden toegekend nodig voor het handhaven van de openbare orde en
zorg voor de veiligheid van de staat. 1991

1988 RANB, archief militair gezag, instructie van chef-staf militair gezag van 8 september 1944,inv.nr. 540.
1989 Idem.

1990 Idem.

1991 Besluit van 27 september 1944 houdende vaststelling van het buitengewoon politiebesluit no. E123 in Herstelwergeving, deel I, 507/508.
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- Noodmaatregelen

Het zo snel mogelijk weer op gang brengen van de politie was gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Aannemende dat het voorlopig buiten dienst stellen van de beslist "onbetrouwba-
ren" geen onoverkomelijke bezwaren opleverde, aangezien het merendeel van hen op of
na 'Dolle dinsdag' was gevlucht, betekende dit wel dat de korpssterkte aanzienlijk
verminderde. Bovendien waren er ook korpsleden die buiten hun standplaats verbleven en
nog niet in de gelegenheid waren daarheen terug te keren. In Eindhoven kon daardoor
slechts over tweederde van het oorspronkelijke aantal personeelsleden worden beschikt.
Bovendien moest een deel van het politiepersoneel worden vrijgemaakt voor de arrestatie
en bewaking van politieke delinquenten en het verrichten van nadere onderzoeken in die
zaken. 1992

In het aldus ontstane personeelstekort werd in Eindhoven voorlopig voorzien door
inschakeling van ongeveer tweehonderdvijftig leden van de vrijwillige burgerwacht alsme-
de van negenentwintig portiers  van  de N.V. Philips', die voornamelijk werden ingescha-
keld bij de bewaking van de politieke gevangenen. Ondanks het feit dat het Eindhovense
politiekorps in die overgangstijd met de burgerwachters erg gebaat is geweest, werd zodra
de mogelijkheid daartoe aanwezig was tot aanneming van nieuw personeel overgegaan.
Vanaf 1 januari '45 volgde de aanstelling van adspirant-agenten op arbeidscontract die
alvorens te worden aangenomen een eenvoudig examen en test moesten afleggen. 1993

Het Helmondse politiekorps bestond eind september '44 nog maar uit dertig
politiefunctionarissen en slechts tien hulpagenten. 1994

In Tilburg werd weliswaar door de commissaris van politie half december '44 ook
gel(laagd over te weinig politiepersoneel maar was de teruggang in sterkte aanzienlijk
minder. Van honderdtachtig man per 1 september 1944 was dit verminderd met tien pro-
cent tot honderdtwee8nzestig. Zou de Tilburgse politie aan "haar doel en taak in deze
moeilijke tijden en die haar wellicht nog te wachten staan" willen kunnen voldoen, dan
zou een uitbreiding met vijftig manschappen dringend noodzakelijk zijn. Voorts maakte de
commissaris van politie melding van het feit dat er nog steeds niet was overgegaan tot
bewapening    van het personeel, waarvan ruim driekwart    niet   in het bezit   was    van   een

vuurwapen. Arrestaties, huiszoekingen, bewakingsopdrachten en surveillance des nachts
moesten plaatsvinden zonder dat de politie bewapend was, hetgeen de commissaris onver-
antwoord vond.1995

In 's-Hertogenbosch, waar de sterkte van het politiekorps sinds de twintiger jaren
steeds ca. negentig man bedroeg, kon eind 1944 over slechts achtenzestig man beschikt
worden, hetgeen in de "eenigermate chaotische toestanden in deze zwaar getroffen stad
een geweldige handicap  was". Om hierin enigszins te voorzien werden vijfenveertig hulp-
agenten aangesteld,    die    na een korte opleiding werden ingezet    voor de surveillance-
dienst. 1996

In Breda was de sterkte van het politiekorps gedaald beneden het aantal van mei
1940, terwijl de gemeente door de annexatie aanzienlijk groter was geworden. Ofschoon
een aanzienlijke uitbreiding van het korps gewenst was, sprak de commissaris van politie
over een "corps   dat den oorlog goed doorstaan had". Behoudens   de vier gearresteerde

1992
AGPE,  Jaarverslag   1945,2.

1993
AGPE, a. w., 3.

1994 RANB, archief militair gezag, rapport van majoor   A.H.   Stok   in zijn hoedanigheid als militair
commissarts over bezoek aan -Helmond eind september '44, inv.nr 414.

1995 GAT, archief gemeentepolitie  1844  - 1967, verslag van commissaris van politie d.d. 16 december
1944, inv.nr. 4.

1996 SASH, archief Algemene dienst, verslag werkzaamheden gemeentepolitie 1945, dossier  1181.
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NSB-ers herstelden de overige korpsleden zich wonderlijk snel tot het juiste begrip van
hun taak. 1997

Volgens de Bredase korpschef rustte er op de politie een zware taak, waarbij naast
de handhaving van de openbare rust en orde de zorg voor de regeling van het (militair)
verkeer een zware belasting vormde. In het bestaande personeelstekort werd half decem-
ber 1944 getracht te voorzien door een oproep van sollicitanten in de dagbladen en per
"aanplakking".1998

- Gemiste kans

De problemen die er voor de politie bestonden om de normale werkzaamheden weer op te
pakken waren groot en talrijk. Daar was allereerst de aanzienlijk afgenomen sterkte die
eind december  '44 in het bevrijd Nederland met twintig procent was verminderd:999

Maar daarnaast was er ook sprake van een groot aantal nieuwe taken zoals de
bezetting van zeer veel verkeersposten en de behandeling van een ongekend groot aantal
ernstige verkeersongevallen, hetgeen een zware belasting vormde voor het tijdens de
bezetting ontregelde politieapparaat. Maar ook het ten gevolge van het tekort aan
brandstof massale kappen van bomen bezorgde de politie grote problemen.

Daar kwam nog bij dat de stemming binnen de korpsen mede als gevolg van de veel
te lang durende zuivering verre van optimaal was en dat een wettelijke regeling van de
politie-organisatie op zich liet wachten. Hierin kwam eerst in november 1945 verandering
door de afkondiging  van het Politiebesluit 1945.2000

Daarmede werd een einde gemaakt aan het bestaan van 66n soort politie ressorterend
onder 66n departement en was er wederom sprake van gemeentepolitie en rijkspolitie,
terwijl de koninklijke marechaussee zijn militaire taak weer op zich ging nemen. In
politiekringen  werd dit besluit door velen  als een gemiste kans beschouwd. De beslissing
om in grote lijnen terug te keren naar de vooroorlogse situatie moge dan jammer zijn, een
andere beslissing was in die dagen vrijwel onmogelijk. Op de door de bezetter ingevoerde
veranderingen -men denke hierbij o.a. aan de identificatieplicht in de vorm van het
persoonsbewijs- zou nog geruime tijd een taboe blijven rusten, die zelfs jaren nadien nog
nauwelijks bespreekbaar waren.

1997 GABr, archief gemeentepolitie  1937  - 1974, maandrapport november 1944, inv.nr.   19.

1998
GABr, t.a.p., rapport van commissaris van politie d.d. 11 december 1944, inv.nr. 19.

1999 Termeer,   Het  Geweten  der  Natie,  503.
2000 Koninklijk besluit van 8 november 1945, Politiebesluit (S.F. 250).
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Hoofdstuk XXI Zuivering

Eind 1943 begin 1944 maakte de Nederlandse regering in Londen een begin met de vast-
stelling van een aantal maatregelen die van kracht zou worden na de bevrijding van ons
land. Een van deze maatregelen was "de Hooge Colleges van Staat, de Nederlandsche
Administratie, de Rechterlijke Macht en andere organen, diensten en instellingen" zo
spoedig mogelijk te zuiveren.

Dit ging allereerst om alle personen, die door "de bezetter in het belang van de
vijand, van zijn oorlogvoering en ter bevordering van de aan de Nederlandse zin voor
recht en vrijheid vreemde opvattingen, waren aangewezen voor het bekleden van ambten
of het uitoefenen van functies".   Maar het betrof naast deze nieuw benoemde functionaris-
sen ook alle "andere verraderlijke en ontrouwe elementen".2001

$  1.    Doel van  zuivering

Het doel van deze maatregel was om degenen die "van ontrouw aan de zaak van Ons
Koninkrijk, aan Ons, of aan onze Regeering hebben doen blijken" te ontslaan. Aan de
wenselijkheid hiervan, zo was de verwachting, zou niemand twijfelen en daarover zou
ook weinig of geen misverstand bestaan. Maar daarnaast zouden ook degenen van wie op
"grond van hun houding v66r of tijdens de bezetting geen getrouwe medewerking aan het
herstel van het vaderland kan worden verwacht" voor ontslag in aanmerking moeten
komen. Deze redactie was erg ruim gesteld en zou zoals later bleek de meeste problemen
opleveren. Hierbij ging het namelijk niet alleen om 'politieke betrouwbaarheid' maar ook
om de vraag of betrokkene geschikt was om de in het vooruitzicht gestelde vernieuwing te
kunnen c.q. willen bewerkstelligen. 2002

Het Zuiveringsbesluit was van toepassing op alle ambtenaren in de ruimste zin van
het woord en dus ook op politiefunctionarissen. Over de strekking van het Zuiveringsbe-
sluit kon geen misverstand bestaan. Het overheidsapparaat moest 'gezuiverd' worden en
degenen, die vanwege hun gedrag tijdens de bezetting daar niet in thuis hoorden, moesten
worden ontslagen.

In een enkele dagen na de uitgifte van het Zuiveringsbesluit uitgevaardigde instructie
voor chefs van de gemeentelijke politiekorpsen en voor commandanten van afdelingen der
rijkspolitie was zuivering evenwel  geen  doel maar slechts "middel  tot  het doel", waarbij
als doel werd aangemerkt "de politie zo snel mogelijk weer op gang brengen". 2003

Ten onrechte wekte de chef-staf van militair gezag de indruk, dat zuivering van de
politie en het weer op gang brengen van de politie twee op zichzelf staande zaken waren.
Een dergelijke benadering zou misschien kans van slagen hebben gehad, als de politie
geen rol zou hebben moeten spelen bij de arrestatie van politieke delinquenten. Maar het
was juist dezelfde chef-staf  die   deze rol toebedeelde   aan de gezuiverde politie. Daarvoor
was het voldoende om de "beslist onbetrouwbaren" te elimineren en de "onzekeren" in
afwachting van een nader onderzoek voorlopig te handhaven. Voor de burgerij maar
zeker voor de illegaliteit was dit geen "gezuiverde politie" en het was dan ook alleszins
verklaarbaar, dat tegen een aldus gezuiverd politieapparaat de nodige bezwaren bleven

2001 Besluit van 13 januari 1944 houdende vaststelling van het Zuiveringsbesluit (E 14) opgenomen in
Herstelweigeving,  61168.

2002 Idem, artikel  3,  65.
2003 RANB, archief militair gezag, instructie  van de chef-staf militair gezag  d.d. 8 september   1944,

inv.nr. 540.
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bestaan.

- Maatregelen in kader van zuivering

De zuiveringsmaatregelen die krachtens het Zuiveringsbesluit genomen konden worden,
waren driesoortig:
-  staking van de uitoefening van de functie, waarbij het in de eerste plaats ging om het

verkrijgen van een ambtenarenapparaat, dat het vertrouwen van de bevolking genoot;
-  schorsing in afwachting van de beslissing over ontslag;
-  ontslag dat werd verleend aan hen, die van ontrouw aan de zaak van het koninkrijk,

aan de koningin of aan de regering hadden doen blijken. 2004
Bij een bevel tot staking prevaleerde het "vertrouwen van de bevolking" boven de "billijk-
heid ten opzichte   van het slachtoffer", terwijl het eveneens een maatregel   kon   zijn   om
"een persoon tegen de bevolking te beschermen".  Er  werd  dan ook met nadruk  op  gewe-
zen, dat het onrecht hersteld zou worden, indien bleek dat werkelijk onrecht was begaan.
De toevoeging dat het bij staking slechts ging om een "volledigheidsmaatregel, welke in
het  geheel geen onterend of krenkend karakter draagt", was furmeel juist. Dit bleek onder
meer  uit  het  feit  dat  er geen sprake  was  van het "verlies van bezoldiging".   Maar  in  de
praktijk werd dit door de betrokkene zeker niet zo ervaren. Overigens ook niet door de
collega's en nog minder door buitenstaanders, die jaren later nog spraken over een buiten-
dienstgestelde functionaris. 2005

- Verschil in aanpak

Die bezwaren waren overigens afhankelijk van de wijze, waarop de zuivering van het
plaatselijke politieapparaat werd aangepakt. In Eindhoven werden op de eerste dag van de
bevrijding "56 personen voorlopig buiten dienst gesteld".2006

De voormalige illegaliteit bleef evenwel aandringen op een effectieve aanpak van de
zuivering, hetgeen tot gevolg had, dat een maand na de bevrijding werd "overgegaan tot
aanstelling van iemand   die het politieapparaat zou zuiveren". Het meest opmerkelijke
hiervan was, dat dit niet gebeurde door de burgemeester of de militair commissaris maar
door de chef-staf militair gezag in hoogsteigen persoon.   Hij zond daartoe kapitein  B. W.
van Mourik Broekman naar Eindhoven om het politieapparaat daar te zuiveren en weer op
de been te helpen. 2007

Of hierbij de brief die de commandant-zuid van de Nederlandse Binnenlandse Strijd-
krachten J. Borghouts (beter bekend als Peter-Zuid) aan prins Bernhard had gestuurd, een
rol heeft gespeeld is niet bekend. Een feit is dat Borghouts half oktober van mening was,
dat de eerste en belangrijkste taak van het militair gezag in het bevrijde gebied was "over
te gaan tot zuivering van het politieapparaat en het personeel der overheidsinstellin-
gen".

2008

Volgens de militair commissarissen was het evenwel uiterst moeilijk om de "zwakke
elementen  uit de politie te verwijderen", hetgeen werd toegeschreven  aan de bestaande
tendens "elkaar  de hand boven het hoofd te houden". Vandaar  dat de zuivering  op  zeer

2004 RANB, archief militair gezag, toelichting op het Zuiveringsbesluit door militair gezag, inv.nr.
540.

2005 Idem.
2096       AGPE,  Jaarverslag  1945  Gemeentepolitie  Eindhoven,  2, dossier  2855.
2007

Tenneer,   Het  Geweten  der  Natie,  88189.

2008
Termeer,  a. w.,  95.
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trage en weinig afdoende wijze plaatsvond.2009

Uit gegevens van de sectie III van het militair gezag half januari 1945 bleek, dat
bijna twaalf procent van het beroepspersoneel van de politie in Noord-Brabant (gemeente-
politie en koninklijke marechaussee) was gezuiverd.2010

De verschillen in de Brabantse steden onderling waren echter groot. Zo bedroeg het
zuiveringspercentage in Eindhoven achttien procent, in Tilburg vijf procent en in 's-
Hertogenbosch slechts twee procent. Als de illegaliteit over de Eindhovense zuivering met
achttien procent niet tevreden was, dan was dit zeker niet het geval in Den Bosch, waar
de situatie hoogst onbevredigend werd geacht.2011

Daar  kwam  nog  bij, dat gehandhaafde politiefunctionarissen  daar  persoonlijke  rela-
ties onderhielden met gestaakte of geschorste collega's en een van hen zelfs in pension

was  bij een geschorste politieman, die huisarrest was opgelegd.   De  fgd.   directeur  van
politie in het bevrijde Nederlandse gebied achttte dit in hoge mate ongewenst en ver-
wachtte dat deze relaties onverwijld verbroken zouden worden. 2012

$ 2.  Zuiveringscommissies

De voor de zuivering van de politie vereiste adviescommissie in Eindhoven bestond naast
een zestal politiefunctionarissen  uit de kantonrechter,   die als voorzitter optrad, een verte-

genwoordiger   uit de illegaliteit   en een vertegenwoordiger   van het militair gezag.    Door
deze commissie waren eind december 1944 vijfenvijftig voorstellen tot schorsing c.q.

staking aan de militair commissaris district Eindhoven gedaan, waarvan in vijftig gevallen
tot het treffen van de voorgestelde maatregel was overgegaan, terwijl in vijf gevallen nog
nader onderzoek vereist  was. 2013

- Anonieme getuigen

De vertegenwoordiger afkomstig uit de illegaliteit in de Eindhovense zuiveringscommissie
J.F.H. Custers deelde medio 1945 aan de minister van binnenlandse zaken mede, dat door
de zuiveringscommissie voor het politiepersoneel eenzelfde handelwijze was gevolgd als
voor de zuivering van het personeel van de gemeentesecretarie. Hierbij werd het systeem
toegepast, dat de namen van de getuigen, die in verband met een ingediende klacht ge-
hoord moesten, alleen aan de voorzitter van de commissie werden medegedeeld. Het door
de voorzitter aangewezen lid dat de getuige moest horen, werd geheimhouding opgelegd.
Tot de procedure bij de zuiveringscommissie voor het politiepersoneel was besloten,
omdat enige "ambtenaren beducht waren voor represailles van de zijde van een der
inspecteurs van politie tegen  wien een aanklacht was ingediend".  In die betreffende  zaak
was het noodzakelijk een aantal agenten te horen, waarvan de namen alleen aan de voor-
zitter bekend waren. In het in het kader van dit onderzoek opgemaakte proces-verbaal
werden de gehoorde personen vermeld als "mijnheer  I" enz.. Volgens de briefschrijver
was "zoo'n wijze van doen helaas soms noodzakelijk" en was deze ook elders ge-

2009        De  jong,  Het  Koninkrijk  der  Nederlanden  in  de  Tweede  Wereldoorlog,  deel  102  tweede  helft,  633.
2010

Termeer,  a. w., 603.

2011
De  Jong,  a. w.,  755.

2012 GABr archief gemeentepolitie 1937 - 1974, brief fgd. directeur van politie d.d. 15 maart 1945
aan alle politie-instanties, inv.nr. 467.

2013 RANB, archief militair gezag, brief van militair commissaris district Eindhoven d.d. 10 januari
1945 aan chef-staf militair gezag, inv.nr. 416.
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volad.2014
In Helmond meende men aanvankelijk dat een commissie voor de zuivering van het

politiepersoneel niet nodig was, omdat het "aantal te behandelen gevallen betrekkelijk
klein  was".  Maar op aandrang  van het militair gezag  was  men  hier  toch  toe over gegaan.
Begin 1945 was de samenstelling van de commissie evenwel nog niet bekend.2015

Eind januari 1945 kon evenwel ook in Helmond de adviescommissie inzake de
zuivering van politiepersoneel worden geinstalleerd, waarvan de waarnemend commissaris
van politie voorzitter was en o.a. de loco-burgemeester, de substituut-officier van justitie,
de stadscommandant van de binnenlandse strijdkrachten en een drietal politiefunctionaris-
sen lid waren. Zij gingen voortvarend aan de slag en kwamen in de maand februari maar
liefst viermaal bijeen. 2016

In Breda werden de zuiveringsmaatregelen aanvankelijk genomen door de militair
commissaris en werd pas later overgegaan tot de instelling van een zuiveringscommissie.
Van deze commissie, waarvan een officier van justitie voorzitter was, maakten naast drie
politiefunctionarissen het hoofd politiezaken van het militair gezag en de inspecteur der
belastingen deel uit. 2017

Ook in 's-Hertogenbosch fungeerde een officier van justitie als voorzitter van een
enkele weken na de bevrijding ingestelde commissie voor de zuivering van de politie.
Hiervan maakte verder deel uit een vertegenwoordiger van de illegaliteit, een wethouder
namens de burgemeester en niet minder dan zes politiefunctionarissen, waaronder de
waarnemend commissaris van politie. 2018

In Tilburg werd medio november '44 een zuiveringscommissie voor het gehele
gemeentepersoneel inclusief de politie ingesteld. Eind december '44 werd deze commissie
echter ontheven van het uitbrengen van een advies omtrent het politiepersoneel, aangezien
hiervoor op 27 december 1944 door de burgemeester een aparte commissie van advies
was gernstalleerd. Tot voorzitter van deze commissie was benoemd de commissaris van
politie, terwijl hiervan naast een vijftal politiefunctionarissen ook de officier van justitie te
Breda en de gemeentearts deel uitmaakten. 2019

Ook in Roosendaal fungeerde   de wnd. korpschef van politie als voorzitter   van   de
ingestelde adviescommissaris, waarvan naast een viertal politiefunctionarissen de burge-
meester en de juridisch adviseur van de militair commissaris lid waren. Als bijzonderheid
werd hierbij vermeld, dat behalve de voorzitter ook twee van de politiefunctionarissen
bekend stonden als illegaal werker. 2020

Hierbij dient overigens wel te worden opgemerkt dat reeds binnen twee weken na de
bevrijding van Roosendaal de nodige zuiveringsmaatregelen ten aanzien van het politieper-
soneel waren getroffen. De wijze waarop de zuivering had plaatsgevonden, was volgens
de burgemeester echter niet bevredigend. De voordracht tot staking of schorsing was door
de ingestelde commissie geschied "naar de wetenschap die de leden zelf hadden of naar de

2014 SRE, archief burgemeesters van Eindhoven deel 2 1945, brief van dr. J.F.H. Custers, het uit deillegaliteit afkomstige lid van de Zuiveringscommissie d.d. 30 juni 1945 aan minister van
binnenlandse zaken, inv.nr. B 01221.

2015 RANB, archief militair gezag, brief militair commissaris d.d. 10 januari 1945, inv.nr. 416.
2016 GAHm, archief Zuiveringscommissie 1944 - 1946, verslagen Zuiveringscommissie, inv.nr. 250.
2017 RANB archief militair gezag, brief van militair commissaris Breda d.d. 6 maart 1945 aan hoofd

sectie fII militair gezag Brussel, inv.nr.   195.
2018 RANB,. archief militair gezag, brief van burgemeester van 's-Herrogenbosch   d.d. 16 januari  1945

aan milltair commissaris, mv.nr.  195.
2019 GAT, archief Zuiveringscommissie, brief burgemeester & wethouders d.d. 29 december 1944,

notulenboek.

RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief burgemeester van Roosendaal en
Nispen d.d. 31 januari  1945 :lan commissaris der koningin, inv.nr.   H)54.
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vrij schaarse stukken waarover zij konden beschikken". De betrokkenen zelf waren niet in
de gelegenheid gesteld ziellzelf te verdedigen. Bij deze zuivering was, volgens de burge-
meester, van de gedachte uitgegaan, dat het een voorlopige maatregel betrof en dat vrij
spoedig een hernieuwd onderzoek zou volgen. Daarbij zou zoals verwacht een wijze van
procederen worden gevolgd, die waarborgen zou bieden ten aanzien van de rechten van
betrokkenen. De burgemeester wees er voorts op dat niet alleen de gemeente het volle
salaris moest uitbetalen, maar dat het moreel van degenen, tegen wie maatregelen waren
genomen, ook ten zeerste leed.2021

In Bergen op Zoom is voor zover na te gaan geen sprake geweest van het instellen
van een adviescommissie maar zijn de zuiveringsmaatregelen alle getroffen door de
militair commissaris. Hiervan deed hij medio januari 1945 "voor de goede orde" medede-
ling aan de burgemeester, waaruit bleek dat tien politiefunctionarissen door hem waren
geschorst en/of gestaakt.2022

Ook met betrekking tot de zuivering van de koninklijke marechaussee is in de regio
Eindhoven een adviescommissie gevormd onder voorzitterschap van een te Eindhoven zit-
ting houdende substituut-officier van justitie. Door deze commissie werd in zeventien
gevallen geadviseerd tot het nemen van een maatregel en in twintig gevallen om geen
maatregel te nemen. Begin januari 1945 waren de werkzaamheden van de commissie be-
houdens de opstelling van een rapport over een tiental nog lopende gevallen vrijwel
betindigd.2023

- Verwachting niet uitgekomen

Het is in ieder geval duidelijk dat de verwachting van de Nederlandse regering in Londen,
dat de gezuiverde politie snel weer aan de slag zou kunnen, niet bewaarheid is geworden
maar ook niet bewaarheid kon worden. Daarvoor waren de problemen, die zich aandien-
den te complex en waren de verwachtingen van de burgerij wat betreft de zuivering in het
bijzonder van de politie van een heel andere orde dan die van de regering.

In de tweede helft van mei '45 richtte de Grote Adviescommissie zich namens de
Nederlandse Verzetsbeweging tot de regering, omdat men de zuivering als neergelegd in
het Zuiveringsbesluit volstrekt onvoldoende vond. Behalve    tot de landverradelijke     en
trouweloze elementen, die onmiddellijk moesten worden gearresteerd en voor de straf-
rechter gebracht, behoorde de zuivering verder te gaan. Deze diende zich ook uit te strek-
ken -zeker wat de hogere functies betreft- tot hen die ondanks hun goede vaderlandse
gezindheid op niet te verantwoorden wijze de vijandelijke zaak direct of indirect dienden
ten gevolge van karakterzwakte, beginselloosheid of onjuiste afweging van belan-
gen.

2024

Het beeld dat men over de zuivering van het overheidsapparaat en in het bijzonder
over de politie had, was bepaald niet gunstig. In het algemeen was men van mening, dat
er niet krachtig genoeg werd opgetreden en dat er onvoldoende was gezuiverd. De bevol-
king had inderdaad verwacht, dat grote groepen politiefunctionarissen gearresteerd zouden
worden of zoals een geinterviewde politieman in 1965 verklaarde: "Na de oorlog wilden

202' RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief burgemeester van Roosendaal en
Nispen d.d. 28 mei 1945 aan commissaris der koningm, inv.nr. 1054.

2022 GABoZ, archief gemeentebestuur 1926 - 1971, brief militair commissaris district Bergen opZoom d.d. 20 januari  1945 aan burgemeester, dossier 023-Al.
2023 RANB, archief militair gezag, brief van militair commissaris district Eindhoven d.d. 10 januari

1945, mv.nr. 416.
2024 RANB, archief militair gezae brief van Nederlandse Verzetsbeweging d.d. 23 mei 1945 aan

Nederlandse regering, inv.nr.7 1 7.
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ze hele politiekorpsen naar Vught laten brengen".2025

$   3.     De  Schalkhaarders

Het slechte imago van de politie is voor een deel bepaald door de zgn. 'Schalkhaarders'.
Hiermede werden bedoeld    de    in de oorlog    in het Politie Opleidings Bataljon    (POB),
gevestigd in de Westenbergkazerne te Schalkhaar, opgeleide politiefunctionarissen. Naar
de  mening  van de bevolking waren de leden  van de 'Zwarte politie' volslagen  'fout'.  De
leiding van het POB daarentegen was er allerminst van overtuigd dat deze functionarissen
de in hun ogen juiste instelling hadden.

- Ander beeld

Tijdens een toespraak in 1943 memoreerde een van de leidinggevenden eraan, dat het
Politie Opleidings Bataljon ook wel 'Politiek Onderduikers Bataljon' of 'Politie Oranje
Bataljon' werd genoemd.2026

Ook in Eindhoven had de commandant van de Orde-politie zich al eerder weinig
vleiend uitgelaten over de in juni 1942 naar Eindhoven gekomen agenten afkomstig van
het Politie Opleidings Bataljon Amsterdam. Hoewel hij verwacht had, dat de stemming
van deze jonge agenten beter zou zijn dan die van het merendeel van het oude personeel,
was dit niet het geval gebleken. Dit verwonderde hem overigens niet gezien de wijze
waarop deze jonge lieden in 1940 en 1941 bij het wapen der marechaussee waren geko-
men  en de 'hetze', waaraan  zij   in die jaren   bij dat wapen waren blootgesteld.   In   de
omgeving van de Eindhovense commandant van de Orde-politie noemde men deze lieden
"Opbouwmarechaussees",   maar   voor een groot   deel   van de Eindhovenaren waren   het
'Schalkhaarders'. 2027

In het Eindhovense politiekorps werd deze groep agenten 'de Oranjeploeg' ge-
noemd, hetgeen aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. 2028

Naar de mening van de eerste commandant van het Politie Opleidings Bataljon te
Schalkhaar F.A.C. Donders bestond de lichting recruten die in 1941 aldaar was opgeleid
voor vijfennegentig procent uit 'anti's'.2029

Het percentage 'anti's' van de later in Schalkhaar opgeleide politiefunctionarissen
zal ongetwijfeld aanzienlijk lager liggen gezien het feit dat vanaf oktober 1942 de 'Ger-
maanse groet' was ingevoerd. Ofschoon het brengen van deze groet buiten de kazerne
door   velen werd gesaboteerd,   is  dit wel zichtbaar geweest   voor de burgerij.   Het   is  dan
ook niet te verwonderen dat deze de 'Schalkhaarders' heeft aangezien voor 'handlangers'
van de Duitsers. 2030

- Slechte naam

Voor veel Nederlanders werd de naam Schalkhaar een synoniem voor politieterreur en
voor de meeste abjecte vorm van collaboratie met de bezetter, aldus Hirschfeld.2031

7325         Brabants  Dagblad,  4  mei  1965.
2026

Kelder,  De   Schalkhaarders,  53.

2027 AGPE, maandrapport 15 augutus t/m 14 september 1942, dossier 2440.

2028 Matla,  25  Jaar  lief en  led  bij  de  Eindhovense  Politie,  61.

2029
Kelder, a. w., 53.

2030
Kelder, a. w., 59.

2031 Hirschfeld, Bezening en collaboratie,  141.
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Toch zegt het etiket 'Schalkhaarder' niet alles. Het houdt niet automatisch in, dat
men nooit eerder bij de politie had gewerkt: ook talloze politiemannen, die al een functie
bij de politie bekleedden, bezochten de school voor een bijscholingscursus. Het impliceert
geenszins dat men nationaal-socialist was of werd, zoals het ook niet betekende dat men
altijd trouw alle Duitse opdrachten heeft uitgevoerd. Het betekent niet dat men bij een
gesloten eenheid was ingedeeld en als men dat w81 was dan is daarmee nog niet meteen
gezegd dat men dus ook een bruut optredende 'zwarte Tulp' is geweest. Het gemeen-
schappelijke 'oorlogsverleden' van pob-ers bestaat hieruit dat zij een cursus volgden of
een baan aanvaardden   bij    een op nationaal-socialistische leest geschoeide instelling,    op
zichzelf natuurlijk reden genoeg voor een collectieve zuiveringsmaatregel. Voor het
overige laat de term 'Schalkhaarder' vrijwel evenveel mogelijkheden open als de
omschrijving 'politieman in de bezettingstijd'.2032

- Reden voor collectieve zuivering

Er was, zoals Kelder opmerkt, voldoende reden voor een collectieve zuiveringsmaatregel,
doch daarvan is in Noord-Brabant zeker geen sprake geweest, hetgeen overigens geheel in
overeenstemming was met de richtlijnen van militair gezag. Degenen die als "onzekeren"
moesten worden aangemerkt, konden immers voorlopig gehandhaafd worden. Dit neemt
niet weg, dat in een aantal gevallen tegen degenen die vrijwillig een opleiding in Schalk-
haar hadden gevolgd en tegen wie geen andere 'verdenkingen' bestonden, de maatregel
van "staking van de uitoefening van de functie" werd genomen.

In Bergen op Zoom waren bij de eerste zuiveringsmaatregelen de 'Schalkhaarders'
buiten schot gebleven, maar medio januari '45 werden zij "wegens genieten van vrijwilli-
ge Nationaal Socialistische opleiding" alsnog gestaakt.2033

Nadat de stakingsbevelen eind 1945 tegen een zestal agenten waren ingetrokken,
weigerde de burgemeester van Bergen op Zoom hen evenwel weer in dienst te nemen.
Een terugplaatsing van deze lieden, hoe politiek betrouwbaar zij ook mochten zijn, in hun
oude functie, achtte hij psychologisch onverteerbaar.   Daar  kwam  bij,   dat  bij het publiek
vanwege de lange duur van de staking nog meer de indruk had postgevat, een overigens
formeel volkomen onjuiste opvatting,  dat  er  "iets  aan deze jongelieden niet deugde".  De
burgemeester had hen dan ook met verlof gestuurd en drong er bij de minister op aan om
hen naar elders over te plaatsen niet alleen vanwege de aan deze voor de gemeente
verbonden kosten maar ook in hun eigen belang omdat "dezen van het nietsdoen zeker
niet beter zullen worden".2034

De vooroordelen van het publiek, die door de burgemeester weliswaar als "formeel
onjuist" werden aangemerkt, wonnen het van de "politieke betrouwbaarheid" van de
'Schalkhaarders'. Hieruit blijkt duidelijk hoe groot de bedenkingen tegen  hen niet alleen
van de bevolking maar ook van de burgemeester waren. Hij wilde hen omdat zij in de
gemeente Bergen op Zoom "onbruikbaar en dus overcompleet" waren, eigenlijk het liefst
ontslaan, maar zag hierin toch een vorm van rechtsongelijkheid.

In de meeste gemeenten zouden zij aangezien de officiele straf bestond uit een
"schriftelijke berisping", worden gehandhaafd  en in Bergen  op Zoom worden ontslagen.
Vandaar dat hij door tussenkomst van de commissaris der koningin andermaal aandrong

op een snelle overplaatsing, waardoor naar de mening van de burgemeester "een groot

2032
Kelder, a.w., 138/139.

2033 GABoZ, archief gemeentebestuur   1926  - 1971, diverse schorsingsbevelen van militair commissa-
ris district Bergen op Zoom, dossier 023-Al.

2034 RANB, archief commissaris der koningin   1920   - 1969, brief van burgemeester van Bergen   opZoom d.d. 9 januari 1946 aan minister van binnenlandse zaken, inv.nr.  1260.
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rechtsgoed gewonnen zou worden" zonder dat de gemeente hierdoor voor ondragelijke
lasten werd geplaatst. Ondanks het feit dat de burgemeester het 'rechtsgoed' in het geding
bracht, leken de financitle lasten voor de gemeente een minstens zo belangrijke rol te
spelen. 2035

Ook in 's-Gravenhage heeft de burgemeester geprobeerd een twaalftal 'Schalkhaar-
ders' te ontslaan op grond van ongeschiktheid. "De geest, die heerste en het onderwijs,
dat gegeven werd in het instituut Schalkhaar, waar deze agenten geschoold werden kon
niet voldoende worden geacht om de geschiktheid van deze politiemannen te waarbor-
gen". Het Haagse Ambtenarengerecht heeft het besluit  op 18 oktober 1946 echter nietig
verklaard, terwijl de Centrale Raad van Beroep op 30 december 1946 dit besluit heeft
bevestigd. Op grond van ongeschiktheid kon derhalve aan de 'Schalkhaarders' geen
ontslag worden verleend.2036

$ 4.  Verloop van zuivering

Uit het vorenstaande blijkt duidelijk,     dat de politiezuivering traag verliep. In feite
verkeerde zij rond de jaarwisseling nog in het allereerste stadium van voorlopige staking
en schorsing. De instelling van zuiveringsadviescommissies was nog lang niet voltooid en
van zuiveringsadviezen kon daardoor uiteraard ook nog geen sprake zijn.2037

Wat wel was gebeurd was de verwijdering van notoir 'foute' politiemensen, nog
voordat er een zuiveringscommissie voor nader onderzoek was benoemd. Hierdoor waren
vooral in de leiding en in het kader van de politie grote gaten gevallen. De meeste

gemeentelijke politekorpsen stonden niet meer onder leiding van een commissaris van
politie, maar werden voorlopig noodgedwongen geleid door inspecteurs van politie, zo
stelde het hoofd van sectie III (politie) van het militair gezag begin november '44
vast.2038

Het merendeel van de 'notoir foute' politiemensen was overigens tijdens 'Dolle
dinsdag' of kort daarna gevlucht en tegen hen konden dan ook zonder enig probleem
zuiveringsmaatregelen genomen worden. Deze maatregelen bestaande uit "schorsing in
afwachting van ontslag" telden uiteraard  wel  mee  bij de doorgevoerde politiezuivering.

De eerste gegevens over de politiezuivering van januari '45 waren dermate
onvolledig, dat daaruit nauwelijks iets kon worden afgeleid. Hieruit bleek dat het aantal
gezuiverden in Noord-Brabant eenenzeventig bedroeg op een totaal van zeshonderdnegen-
tien op dat moment in dienst zijnde politiefunctionarissen. Pas eind april '45 kon een goed
inzicht verkregen worden over de resultaten van de doorgevoerde zuivering. Op een totaal
van zestienhonderdvierenvijftig politiemensen werden tegen eenhonderdzevenennegentig
van hen, zijnde 11.9 % , zuiveringsmaatregelen getroffen. In de komende maanden traden
daar nog kleine verschillen in op maar die waren nauwelijks van belang. Het aantal
'gezuiverden' steeg tot tweehonderdeneen maar doordat de organieke sterkte van de
politiekorpsen was gestegen tot zeventienhonderdzesenvijftig daalde het percentage tegen
wie zuiveringsmaatregelen waren genomen  naar  11,44%.

2039

Volgens wnd. korpschef Stuitje te Roosendaal was de opdracht tot zuivering "ner-
gens goed aangevoeld" .   Er was teveel gepraat, mensen waren gehoord, onderzoeken

2035 RANB archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief burgemeester van Bergen op Zoom
d.d.  13 februari 1946 aan minister van binnenlandse zaken, inv.nr.  1260.

2036 GABoZ, archief gemeentebestuur 1926 - 1971, brief wnd. korpschef van Bergen op Zoom d.d.
24  februari  1947 aan burgemeester, inv.nr. 023.A2.   1947.

2037
Termeer,   Het  Geweten  der  Natie,  355.

2038 Termeer,  a. w., 354/355.
20]9 Termeer,  a. w.,  603.

378



waren ingesteld. Men was begonnen met een volledige zuiveringsprocedure in plaats van
de door militair gezag gemaakte opzet te volgen. Dit had tot gevolg, dat de aanvankelijke
zuiveringscommissie niet goed was en dat er een nieuwe commissie werd ingesteld en die
begon  de "oude plaat opnieuw  af te draaien". Dit alles  was het gevolg  van  het  feit  dat
men de voorlopige zuivering ter verkrijging van een voor het publiek acceptabel politieap-
paraat en de definitieve zuivering door elkaar heen liet lopen. Inspecteur Stuitje vatte een
en ander samen in: "Men zuivert er thans plaatselijk maar  wat op los".2040

- Bezwaren van 'eigen' zuiveringscommissie

De bezwaren van inspecteur Stuitje richtte zich vooral tegen de zuiveringscommissies, die
bestonden uit politiefunctionarissen uit het eigen politiekorps. Volgens hem had "iedere
politieman die tijdens de bezetting practisch dienst deed boter    op zijn hoofd"     met

uitzondering   van de slechtsten, de "drukkers". Vandaar zijn vraag   of   nu "het vetvlekje
moet  oordelen  over de kluit boter?". 2041

Stuitje had bovendien nog een bezwaar tegen die 'eigen' zuiveringscommissie en
wel dat vrijwel geen "mindere zal durven getuigen tegen een meerdere over een feit,
waarvan het twijfelachtig is dat het tot verwijdering zal leiden, terwijl hij vaak geneigd
zal  zijn bij een meerdere, wiens val zeker is, niet objectief te zijn".2042

Vandaar dat Stuitje met betrekking tot de definitieve zuivering pleitte voor een
objectief onderzoek door een politieman van buiten het korps, waarin het onderzoek plaats
vond, met aan zich toegevoegd een oud-illegale werker in dienst der Provinciale Commis-
sie. Zo doende kon men tot een "onpartijtijdige, rechtvaardige en afdoende zuivering
komen, waarmede de politie zelve  niet het minst gediend  zou  zijn".  Deze door inspecteur
Stuitje voorgestelde procedure zou ongetwijfeld de objectiviteit van de zuivering aanmer-
kelijk hebben bevorderd, maar was in die dagen moeilijk te realiseren. De daarvoor ge-
schikte functionarissen waren slechts in beperkte mate aanwezig en juist vanwege hun
antecedenten bij andere belangrijke zaken betrokken. Toch heeft zijn pleidooi wel enig ef-
feet gehad wat betreft de inschakeling van vertegenwoordigers uit andere discipli-
nes.

2043

- Resultaten van de zuivering

Volgens  De Jong waren begin juli  '45  in  het  land als geheel  aan  18 %  van alle politieman-
nen schorsings- of stakingsbevelen uitgereikt. De onderlinge verschillen zijn landelijk
(Groningen ca eenderde, Amsterdam 10%) groot.20,4

Ook in de provincie Noord-Brabant was er sprake van aanzienlijke verschillen.
Begin 1945 toen het gemiddelde percentage zuiveringsmaatregelen in Zuid-Nederland
15 % bedroeg, varieerde  dit  van  2%  in Den Bosch,  3 % in Vught,  5 % in Tilburg,   14%  in

2045Helmond,   18 % in Eindhoven  tot  30% in Nijmegen.
Hierbij dient wel bedacht te worden, dat de hoge percentages in Eindhoven en

Nijmegen mede het gevolg waren van het feit dat daar respectievelijk de staf van de

2040 RANB archief militair gezag,   nota van inspecteur H. Stuitje  d.d. 14 februari 1945, verzonden
aan militair commissans en burgemeester, inv.nr. 540.

2041 Idem.

2042 Idem.
2043 Idem.

20#        De  ]ong,  Het  Koninkrijk  der  Nederlanden  in  de  Tweede  Weretdoorlog,  deel  12  eerste  heift,  380.
2045

Termeer,  a. w.,  503.

379



politiepresident en het directoraat-generaal van politie gevestigd waren.

- Eindhoven

Van de politiefunctionarissen tegen wie in Eindhoven zuiveringsmaatregelen werden
genomen, behoorden slechts  20 %   tot de "vooroorlogschen plaatselijke politiekern". 2046

Van de andere 'foute' elementen bevonden er zich medio 1946 nog zes in het
interneringskamp Vught en een in de strafgevangenis te 's-Hertogenbosch. Diverse andere
notoir foute lieden (o.a. politiepresident Kooymans) waren gevlucht en vermoedelijk
gesneuveld.2047

Een bevestiging van het sneuvelen aan het oostfront van Kooymans is evenwel nooit
ontvangen.

2048

Alhoewel het de bedoeling van de regering was, dat de zuivering per 1 januari 1946
zou zijn betindigd, was dit in Eindhoven geenszins het geval. Begin april 1946 waren in
Eindhoven nog vier politiemannen gestaakt en waren er nog zestien geschorst, waaronder
een hoofdinspecteur en twee inspecteurs. Bovendien liepen er nog acht verzoeken tot
overplaatsing. 2049

- Helmond

Op voorstel van de Helmondse commissie inzake de zuivering van de politie onder voor-
zitterschap van de wnd. commissaris van politie waren vijf personeelsleden geschorst en
was er an gestaakt, terwijl tegen een ander lid geadviseerd werd geen maatregel te
nemen. Het laatste lid is evenals de vijf geschorste leden door de minister van justitie
ontslagen, terwijl tegen het gestaakte lid door de minister geen maatregel is genomen.
Voorts is door de minister van justitie wegens het geven van instructie aan personeel van
de Landwacht, waartoe hij door de politiepresident te Eindhoven was aangewezen, een

, 2050politieofficier 'berispt .
Ook in Helmond maakten de politiefunctionarissen tegen wie door de minister van

justitie op grond van het Zuiveringsbesluit maatregelen zijn genomen -behoudens degene
die is berispt- voor de oorlog geen deel uit het politiekorps.

- Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom werden tegen meer dan de helft van het politiekorps zuiveringsmaat-
regelen getroffen. Opvallend hierbij was, dat veel vooroorlogse politiemannen werden
gestaakt of geschorst, hetgeen kan worden verklaard door de slechte verhouding met de
burgerij maar vooral met de illegaliteit. Tegen de meesten van hen werden door de
minister van justitie geen maatregelen getroffen of werd volstaan met een schriftelijke
berisping. Slechts een vooroorlogse politieman werd wegens een kortstondig lidmaatschap
van de NSB ontslagen, terwijl twee tijdens de bezetting van elders gekomen functionaris-

10*6         AGPE,  Jaarverslag   Gemeentepolitie  Eindhoven   1945,2,  doss   2855.
20 7 SRE, archief zuivering politie, proces-verbaal 2737/46, dossier B 06695.
2048 SRE, secretariearchief 1934 - 1969, brief van hoofdcommissaris van politie d.d. 6 mei 1947 aan

hoofd politieke recherche afdeling te Breda, inv.nr. dossier B06695.
2049 SRE, secretariearchief 1934 - 1969, Brief van commissaris van politie d.d. 9 april 1946 aan

minister van binnenlandse zaken, inv.nr. dossier 06635.
2050 GAHm, archief kabinet burgemeester, verslagen van Zuiveringscommissie politie en diverse

besluiten van minister van Justitie   d. d.    31    december    1945,    1    maart    1946,    19   juli    1946,2
september 1946 en 25 october 1946, inv.nr. qq 84.
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sen vanwege hun lidmaatschap van de NSB eveneens werden ontslagen. Tien gestaakte
'Schalkhaarders' werden door de minister hetzij berispt of er werd tegen hen vanwege
goed gedrag geen enkele maatregel getroffen. 2051

De commissaris van politie werd schriftelijk berispt wegens een eveneens kortston-
dig lidmaatschap van de Nederlandse Volksdienst en een inspecteur van politie werd
wegens het na daartoe te zijn aangewezen lesgeven aan de Landwacht teruggezet in
rang.

2052

- Roosendaal en Nispen

De zuivering in Roosendaal verliep aanzienlijk overzichtelijker, hetgeen vooral was toe te
schrijven   aan de goede relatie   van   de wnd. korpschef  met de illegaliteit   en het militair
gezag. Bij de voorlopige zuivering werden een hoofdinspecteur, een inspecteur en zeven
agenten geschorst, terwijl een hoofdagent en drie agenten werden gestaakt. Bovendien
werd de voormalige commissaris van politie, die na zijn onderduiken door het directoraat-
generaal van politie was ontslagen, eveneens geschorst.

2053

Van de acht geschorsten waren er vier voortvluchtig en was de voormalige commis-
saris nog steeds ondergedoken. Opmerkelijk was dat aan twee geschorste en twee
gestaakte functionarissen tevens huisarrest werd opgelegd.2054

Tegen negen 'Schalkhaarders' werden geen voorlopige zuiveringsmaatregelen getrof-
fen. Integendeel er werd gesproken over hun toewijding al was hun vakkennis nog niet
voldoende. 2055

Onder degenen tegen wie zuiveringsmaatregelen werden genomen, bevonden zich
naast de commissaris van politie tegen wie door de minister van justitie overigens geen

maatregelen werden genomen, nog drie vooroorlogse functionarissen. Ook in Roosendaal
waren het dus in hoofdzaak tijdens de bezetting benoemde functionarissen, die 'fout'
waren en daaronder waren diverse leden  van de Nederlandse   SS,   van  de   NSB   en  de  WA
en van het Rechtsfront. 2056

Eind augustus 1945 kon de burgemeester van Roosendaal en Nispen aan de commis-
saris der koningin mededelen, dat bij de zuiveringscommissie voor het politiepersoneel
geen enkel geval meer in behandeling was. Hij voegde er volledigheidshalve aan toe, dat
bij het binnenkomen van nieuwe klachten deze uiteraard nog in behandeling zouden wor-
den genomen.

2057

- Breda

In tegenstelling tot andere politiekorpsen in Noord-Brabant zijn er veel vooroorlogse

2051 GABoZ, archief gemeentebestuur 1926 - 1971, diverse besluiten van militair commissaris district
Bergen  op  Zoom  d.d.   17  en 18 januari   1945 en besluiten minister van justitie  d.d. 29 november
1943, 6 december  1945  en 17 januari 1946, dossier 023. Al.

2052 RANB, archief commissaris der koningin, besluit van minister van justitie  d.d.   11   april   1947
inv.nr. 485.

2053 RANB archief militair gezag, politioneel rapport over periode vanaf bevrijding tot en met 10
maart *945 van wnd. korpschef voor provinciaal militair commissaris, inv.nr. 552

2054 RANB, archief militair gezag, brief van wnd. korpschef d.d. 4 december 1944 aan militair gezag,
inv.nr. 540.

2055 RANB, archief militair gezag, politioneel rapport d.d. maart 1945, inv.nr. 552.
2056 RANB. archief militair

geza  opgave zuiveringsmaatregelen per 2 mei 1945 door wnd. korpschef
aan militair gezag, inv.nr. 5

2057 RANB, archief commissaris der koningin 1920 - 1969, brief burgemeester Roosendaal en Nispen
aan  commissaris der koningin d.d. 27 augustus 1945, inv.nr.   1054.
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politiefunctionarissen in Breda lid van de NSB geweest. In de maanden juli en augustus          
1940 zijn volgens eigen opgave naast een inspecteur twee hoofdagenten en acht agenten
lid van de NSB geworden. 2058

Tijdens de bezetting zijn enkelen van hen in een hogere rang naar elders vertrokken          
(als commissaris van rijkspolitie, als officier naar Tilburg en het directoraat-generaal van
politie te Nijmegen en als onderluitenant naar de marechaussee). Van de andere NSB-
leden hebben een drietal dienst gedaan  bij de 'Sicherheitspolizei', zodat de bewering  van
inspecteur Greve, dat verschillende van hen "meelopers" of "geen kwaaie kerels" waren
op zijn minst geflatteerd is. 2059

Bij de bevrijding werden door leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrach-
ten een hoofdagent en vier agenten gearresteerd, terwijl twee agenten bij de nadering van
de geallieerde troepen waren gevlucht.2060

De zuivering van het politiepersoneel is in Breda lang in handen geweest van de
militair commissaris en pas in maart 1945 is er sprake van een ingestelde zuiveringscom-
missie.   Maar ook daarna   werd   nog een inspecteur  door de militair commissaris   voor  het
district West-Brabant gestaakt. Half december '45 waren er nog zes Bredase politiefuncti-
onarissen geschorst en drie gestaakt. In mei en juni 1946 zijn de geschorste functionaris-
sen ontslagen. 2061

Tegen twee van de gestaakte functionarissen, waaronder de inspecteur van politie,
zijn geen maatregelen genomen, terwijl van de derde functionaris "een maand bezoldiging
werd ingehouden. Een van de gevluchte functionarissen werd alsnog ontslagen. 2062

Voorts moesten er op last van de militair commissaris voor het district West-Brabant
nog twee agenten binnen het korps worden overgeplaatst binnen het Bredase korps "zulks
in verband met de  orde en rust te Princenhage".2063

Gezien de bestaande onduidelijkheid over de in Breda te volgen zuiveringsprocedure
was daar sprake van "rechtsonzekerheid binnen het korps", terwijl  van de andere  kant  bij
de bevolking een klein gedeelte ontevreden was, omdat de genomen maatregelen niet ver
genoeg gingen.

2064

-  's-Hertogenbosch

In 's-Hertogenbosch was sprake van een bijzondere situatie, omdat zowel de korpschef als
zijn vervanger op bevel van de Engelse autoriteiten hun werkzaamheden hebben moeten
staken. 2065

Door de waarnemend korpschef werden in afwachting van de door de zuiverings-
commissie voor te stellen maatregelen een inspecteur, een klerk, een bureauambtenaar en

2058 GABr, archief gemeentepolitie 1937 - 1974, optave van commissaris van politie d.d. 14 augustus
1941 vermoedelijk bestemd voor 'Verbindungsorfizier BdO', inv.nr.  464.

2059 Interview met oud-inspecteur P.J. Greve door werkgroep gemeentelijke archiefdienst.
2060 GABr, archief gemeentepolitie   1937  - 1974, maandrapport gedateerd   11   december 1944 bestemdvoor militair gezag, inv.nr. 467.
206' GABr, archief gemeentepolitie 1937 - 1974, diverse besluiten van de minister van justitie

gedateerd 1 mei 1946, 26 juni 1946 en 20 september 1946, inv.nr. 467.
2062        GABr, t.a.p., diverse besluiten  van de minister van justitie gedateerd 20 december   1945  en  20

september I946, inv.nr. 467.
2063 GABrl t.a.p., brief van militair commissaris district West-Brabant    d.d. 9 april     1945    aan

commtssarts van politie te Breda, inv.nr. 467.
206'       GABr. t.a.P·, maandrapport december   1944 en eerste helft januari   1945  d.d. 15 januari   1945,

inv. nr. 19.

2065 RANB archief militair.gezag, brief van plv. commissaris van politie te 's-Hertogenbosch d.d. 21
november  1944  aan  militalr commissans te Vught, inv.nr.  195.
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een agent  "naar huis gezonden". 2066

Aangezien de illegaliteit veel tijd nodig had om een lid voor de zuiveringscommissie
aan te wijzen, duurde het enige tijd voordat deze commissie met haar werkzaamheden kon
beginnen. Op advies van de commissie werden vier politiefunctionarissen geschorst en
werden er twee in hun functie gestaakt.2067

Bovendien werd een inspecteur van politie buiten dienst gesteld in verband met de
vermoedelijke overtreding van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (opzettelijke
belediging van de troonopvolger of een lid van het koninklijk huis), waarvoor hij evenwel
niet door de krijgsraad is veroordeeld.2068

De buitendienststelling van commissaris J.H.A. Staal doet merkwaardig aan, aange-
zien het hoofd van sectie   III   van   de staf militair gezag te Brussel eind oktober   1944   aan
de provinciaal militair commissaris voor Noord-Brabant rapporteerde, dat de Bossche
commissaris van politie bij hem zeer gunstig bekend stond en er alle reden bestond om
hem te handhaven. Indien dat het geval was zou "hem advies gevraagd kunnen worden
over andere corpsen in Noord-Brabant en over de benoeming van een commandant van de
marechaussee".2069

In plaats van te adviseren aan militair gezag werd de Bossche commissaris bevolen
de  uitoefening  van zijn functie te staken. Hierna volgde een onderzoele door de subsituut
officier van justitie, de kapitein Van Mourik Broekman en de wnd. burgemeester van 's-
Hertogenbosch, dat niet genoeg positieve gegevens opleverde om dit bevel ongedaan te
maken. Vandaar dat commissaris Staal door de procureur-generaal werd aangezegd "zijn
functie te staken„".2070

Begin november 1944 had de procureur-generaal overigens tegen vertegenwoordi-
gers van de binnentandse strijdkrachten al gezegd, dat hij in Den Bosch de commissaris
van politie en de hoofdinspecteur had verwijderd  en  "de  kop dus gesaneerd  was".

2071

Aangezien commissaris Staal inmiddels de vijfenvijftigjarige leeftijd had overschre-
den verzocht de burgemeester in juni 1946 aan de minister van justitie hem eervol ontslag
te verlenen. 2072

Bij koninklijk besluit van 2 augustus 1946 werd aan J.H.A. Staal met ingang van 15
juli 1946 eervol ontslag verleend, waarmede een einde kwam aan een hoogst merkwaardi-
ge situatie, die zeker niet als voorbeeld voor een naar behoren uitgevoerde zuiveringspro-
cedure kan doorgaan. 2073

Dit geldt evenmin voor de afwikkeling van de procedure van de buiten dienst gestel-
de hoofdinspecteur. Er werd een "dossier gevormd naar aanleiding van over hem
verstrekte gegevens" op grond waarvan de procureur-generaal hem "tijdelijk buiten dienst
stelde". 2074

De betreffende hoofdinspecteur werd evenwel niet gestaakt of geschorst met toepas-

2066 Idem.

2067 RANB, t.a.p., brief militair commissaris Den Bosch d.d. 23 mei 1945 aan provinciaal militair
commissarts, inv.nr. 195.

2068 SAsH, archief Algemene dienst. verslag werkzaamheden gemeentepolitie 1945, dossier   1181   en
brief plv. commissaris van politie d.a. 12 januari 1940 aan burgemeester s-Hertogenbosch,
inv.nr. 1180.

2069 RANB, archief militair gezag, brief van hoofd sectie III staf militair gezag Brussel d.d. 29
october  1944 aan provinciaal  militair commissans Noord-Brabant, inv.nr.   195.

2070 RANB, archief militair gezag, brief procureur-generaal d.d. 17 november 1944 aan militair
commissaris van Noord-Brabant, inv.nr. 195.

2071 De  long,   Het  Koninkrijk  der  Nederlanden  in  de  Tweede  Wereldoorlog,  deel  103  iweede  heifi,  159.

2072 SAsH, semi statisch archief politie, persoonsdossier J.H.A. Staal.
2073 SAsH, semi statisch archief politie, persoonsdossier J.H.A. Staal.
2074 SAsH, t.a.p., persoonsdossier P.G.J. van Mulbregt.
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sing van het zuiveringsbesluit. Hij werd met toepassing van het zuiveringsbesluit medio
februari 1947 overgeplaatst naar Delft.2075

Ook deze procedure doet uiterst merkwaardig aan te meer als men bedenkt, dat de
burgemeester van 's-Hertogenbosch -afgaande op de hem verstrekte inlichtingen- er in het
voorjaar van 1946 geen enkel bezwaar tegen zou hebben, dat hij wederom in dienst zou
worden gesteld.2076

Eerst in februari 1947 kwam een einde aan deze ongewenste situatie door het op
zijn verzoek verleende eervol ontslag als hoofdinspecteur van politie te 's-Hertogenbosch
in verband met de benoeming in een soortgelijke functie te Delft.2077

- Tilburg

Het aanvankelijk lage percentage zuiveringsmaatregelen in Tilburg is het gevolg van het
feit dat eerst eind december 1944 werd overgegaan tot het instellen van een adviescom-
missie voor de zuivering van het politiepersoneel.2078

Van de honderdtachtig personeelsleden werden er door de commissie onder voorzit-
terschap van commissaris van politie J. Veltman twintig onbetrouwbaar geacht, waarvan
vijf politie-officieren. 2079

Van de vijf politie-officieren werden er twee geschorst die op 'Dolle dinsdag' waren
gevlucht, en drie gestaakt waarvan er twee door de minister van justitie werden ontslagen
en een werd overgeplaatst. Een apart geval vormde de in 1943 vanuit Roosendaal naar
Tilburg gekomen opperluitenant. Op grond van klachten vanuit het Roosendaalse korps
werd hij gestaakt doch door de minister van justitie werden tegen hem geen maatregelen

getroffen. In Tilburg had hij tijdens zijn verblijf aldaar goede contacten opgebouwd met
de illegaliteit, terwijl het politiepersoneel in Roosendaal hem als absoluut onbetrouwbaar
kwalificeerde. 2080

Opmerkelijk in de Tilburgse zuivering was, dat er tegen drie politiefunctionarissen
de doodstraf is geeist, waarvan er 66n ook is voltrokken. Op 26 februari 1946 is de
opperwachtmeester P.J. Gerrits door het Bijzonder Gerechtshof 's-Hertogenbosch ter dood
veroordeeld "wegens het arresteren van twee personen. waarvan 66n onderduiker was,
waarna zij werden overgeleverd aan de SD en dientengevolge de dood vonden".2081

De rechterhand van Gerrits, die op 28 october 1944 werd gearresteerd, is na
schorsing ontslagen. Dit geldt eveneens voor de vier andere politiefunctionarissen, die
evenals Gerrits met 'Dolle dinsdag' waren gevlucht.     Van de overige gestaakte     en
geschorste politiefunctionarissen werden er acht ontslagen en drie schriftelijk berispt.
Voorts werd nog een voor zijn benoeming in Tilburg in Helmond werkzame administra-
tieve medewerker ontslagen, waardoor het aanvankelijke lage percentage zuiveringsmaat-

regelen in overeenstemming was gekomen met het provinciale gemiddelde.
2082

2075 SAsH, semi statisch archief politie, brief van burgemeester van 's-Hertogenbosch d.d. 3 april
1948 aan burgemeester van Bergen op Zoom in persoonsdossier van Van Mulbregt.

2076   SAsH, semi statisch archief politie, brief burgemeester van 's-Hertogenbosch d.d. 5 april 1946
aan burgemeester van Alkmaar voorkomende in persoonsdossier Van Mulbregt

2077        SAsH, t.a.p., persoonsdossier  van Van Mulbregt.
2078 GAT, archief Zuiveringscommissie, notulenboek.
2079 GAT, archief Zuiveringscommissie, map politie.
2080 GAT, archief Zuiveringscommissie, diverse besluiten van militair commissaris en ministerie van

justitie, map politie.
2081

Na-oorlogsche  Rechtspraak  1946,105.
2082 GAT, archief Zuiveringscommissie, map politie.
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- Opsporingslijst

De zuivering van de politiecompagnie Eindhoven is in verband met "bijzondere omstan-
digheden" ernstig vertraagd zo blijkt   uit de derde " Opsporingslijst van Politie-Ambtena-
ren". Het gehele personeel  van de politiecompagnie werd immers 16 augustus  1944  over-
geplaatst naar het politiebataljon Amsterdam. 2083

Tijdens de reis naar Amsterdam werd een vrij groot percentage door de 'SD'
gearresteerd en vervolgens naar verschillende concentratiekampen overgebracht, zodat
"het niet uitgesloten moet worden geacht dat meerderen inmiddels zijn overleden".2084

De derde opsporingslijst had ten doel de vertraagde zuivering van de leden van de
politiebataljon Amsterdam te bespoedigen maar tegelijkertijd ook de procedure van de
inmiddels wel gezuiverde politieambtenaren af te ronden. De opsporingslijst vertoonde
overigens een opmerkelijk groot aantal onnauwkeurigheden met betrekking tot de leden
van de politiecompagnie Eindhoven, die op deze lijst met een * zijn aangeduid. Een groot
aantal van hen had namelijk nimmer deel uitgemaakt van de politiecompagnie Eindhoven
maar was middels het politiebataljon Amsterdam ingedeeld bij de staatspolitie te Eindho-
ven en door de Eindhovense zuiveringscommissie beoordeeld. Maar als leden van de
politiecompagnie Eindhoven werden ook aangemerkt politiefunctionarissen, die daar
nimmer deel van hadden uitgemaakt zoals een rechercheur uit Helmond. Begin 1946 werd
er door het directoraat-generaal van politie niet alleen gezocht naar voortvluchtige of
mogelijk overleden politiefunctionarissen maar ook naar politiefunctionarissen, die op de
normale procedure door de daartoe aangewezen zuiveringscommissies waren beoordeeld.
Hieruit blijkt des te meer hoe moeizaam de zuivering van de politie is verlopen.

De uitspraak van Koningin Wilhelmina in 1941 dat er in Nederland "geen plaats meer zou
zijn voor verraders",    had   bij veel Nederlanders de indruk gevestigd,    dat   er    na    de
bevrijding een grootscheepse zuivering plaats zou vinden. Al spoedig bleek evenwel,   dat
binnen de regering een minder hard standpunt werd ingenomen. Zo sprak minister Burger

2085het vinden van hen die 'fout' zijn geweest en niet om het vinden van begane fouten.
Dit standpunt, dat voor veel commotie zorgde, getuigde overigens van meer realiteitszin
dan de door koningin Wilhelmina gedane uitspraak.

Gaandeweg zou ook binnen de politiezuivering het criterium van het 'fout' zijn de
maatstaf vormen voor het nemen van maatregelen en niet het gemaakt hebben van fouten.
Voor de illegaliteit en ook voor een deel van de burgerij was dit evenwel -zeker in de
eerste tijd na de bevrijding- maar moeilijk te accepteren. Dit heeft er mede toe bijgedra-
gen, dat de politiezuivering een moeizame en langdurige procedure is geworden, die
zowel bij de burgerij als binnen het politieapparaat de nodige irritatie heeft veroorzaakt.
In veel steden is de gevolgde zuiveringsprocedure allesbehalve zorgvuldig geweest.
Opvallend zijn de harde maatregelen tegen een aantal korpschefs,die later volledig
teruggedraaid zijn moeten worden vanwege 'gebrek aan bewijs'.   Ook   met   de   zgn.
'Schalkhaarders' is -met name in Bergen op Zoom- op een uiterst merkwaardige wijze
gesold, waarbij zelfs de beslissing van de minister van justitie slechts vanwege de
financiele gevolgen werd aanvaard.

2083
Zie hoofdstuk XVI, $ 2.

2084 GAHm, archief 250 Zuiveringscommissie politie, opsporingslijst van politie-ambtenaren
uitgegeven door directoraat van polltle, afdeling zuivering  d.(1. 21 Januari  1946.

2085
De Jong, a.w., deel 103 tweede helft, 933.
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Hoofdstuk XXII Kwalijke gevolgen van de bezetting

De meer dan vier jaar durende bezetting heeft diepe sporen achtergelaten in het politieap-
paraat dat al die tijd duidelijk herkenbaar voor het publiek zon werkzaamheden had
verricht. Naast de normale zorg voor openbare orde en veiligheid had men medewerking
(moeten) verlenen aan door de bezetter gegeven opdrachten, waardoor de verhouding met
het publiek ernstig   op   de   proe f werd gesteld. Daarnaast   had de doorgevoerde zuivering
van de politie invloed zowel op de verhouding met het publiek als op de onderlinge ver-
houdingen binnen het apparaat zelf. De tijdens de bezetting ontstane mentaliteit om
geldende voorschriften zoveel mogelijk te ontduiken was binnen het politieapparaat niet
zonder gevolgen gebleven en had de discipline ernstig aangetast.

$ 1.  Verstoorde verhouding met het publiek

Volgens De Jong was de politie het orgaan geweest, waarmede de bezetter de zgn. open-
bare orde had gehandhaafd. Bij de uitvoering van talrijke hatelijke maatregelen was
telkens de politie -publiekelijk- betrokken geweest en zij had daarnaast talloze arrestaties
ten dienste van de bezetter verricht en arrestanten vastgehouden en aan de 'SD' overge-
dragen.2086

De Jong voegt hier aan toe, dat de bezetter van uit de politiekorpsen ook was
tegengewerkt maar van die "tegenwerking wist de brede massa niet af" en komt dan tot
de conclusie dat "het publiek de politie in veel opzichten was gaan zien als een verleng-
stuk van het onderdrukkingsapparaat  van de bezetter". Het gevolg  was  dat de "politie als
geheel  bij de bevrijding haar gezag had verloren".2087

Naar de mening van De Jong waren niet de uitgesproken 'foute' elementen het
probleem, aangezien die wel opgepakt zouden worden, maar waren het degenen, die
zonder 'fout' te zijn geweest een zo grote mate van dienstbaarheid aan de bezetter aan de
dag hadden gelegd dat zij alvorens te zijn gezuiverd "eigenlijk nauwelijks in het openbaar
konden optreden".2088

Indien het politieapparaat inderdaad bij de bevolking "haar gezag had verloren" en
ook de niet 'foute' elementen eerst gezuiverd hadden moeten worden, atvorens zich in het
openbaar te kunnen vertonen, zou er geen sprake zijn geweest van een mogelijkheid om
de openbare orde en rust te handhaven en de toenemende criminaliteit te bestrijden. Van
een tijdelijke buitendienststelling van de politie kon dan ook geen sprake zijn en daarvan
was de regering in Londen zich terdege bewust. Het ging immers niet alleen om de be-
voegdheid tot arresteren van politieke delinquenten, maar vooral om de handhaving van
de openbare orde. Dit alles neemt niet weg, dat het aanzien van de politie tijdens de
bezetting ernstige schade had opgelopen.

Het oordeel van de burgerij over de politie als apparaat aan het einde van de oorlog
was vaak niet gunstig. Als men alle feiten gekend zou hebben, zou dit wellicht anders zijn
geweest. De politie had immers onder zeer uitzonderlijke en zeer moeilijke omstandighe-
den haar werk moeten doen en was daarom niet te vergelijken met het merendeel van de
ambtenaren. 2089

2086        De  long,  Het  Koninkrijk  der  Nederlanden  in  de  Tweede  Weretdoorlog,  deel  10a tweede  helft,  538.

208'      De Jong, a. w., 538/539.
2088

De Jong, a. w., 539.
2089 Interview te Eindhoven op  7 juni  1996  met  J. D.  van der Harten.
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Door Hirschfeld wordt met nadruk gewezen op de "persoonlijke risico's waaraan de
individuele politieman was blootgesteld". Zijn verantwoordelijkheid  voor het bestaan  en
zelfs het leven van anderen bracht voor hem persoonlijk vaak veel grotere gevaren met
zich dan die waarmede andere werknemers in overheidsdienst werden geconfron-
teerd.2090

Ook Presser maakt melding van de grote risico's, die politiefunctionarissen tijdens
de bezetting liepen. Hij wijst  er   op   dat   zij "niet zagen, niet hoorden  en niet vonden",
maar daarbij wel het risco liepen dat de "niet eens altijd anonieme verklikkers zich te
hunnen kosten meldden bij hun chef".2091

In het begin van de bezetting tijdens de rellen tussen WA en aanhangers van de
Nederlandse Unie had de jeugd de indruk dat de politie zich bewust afzijdig hield,
hetgeen als positief werd ervaren. Door de 'infiltratie' van veel nieuwe en voor de bevol-
king onbekende functionarissen was de politie een 'onzekere factor' geworden. Daarbij
had de komst van de 'Schalkhaarders',  die  bij de bevolking  al  dan niet terecht een slechte
naam hadden, een belangrijke rol gespeeld. Bovendien was de leiding van de politie apert
fout, waardoor er geen vertrouwensband meer met de politie bestond temeer omdat ieder-
een wel 'iets' te verbergen had.2092

Het oordeel over de politie had zich tijdens de bezetting wel degelijk gewijzigd.
Vanwege de grote instroom van 'foute' elementen in het politieapparaat wist de burgerij
niet meer wie wel en wie niet te vertrouwen was. Vandaar dat de leider van de PAN, on-
danks het feit dat diverse politiemannen deel uitmaakten van deze verzetsorganisatie, "het
politieapparaat als geheel niet betrouwbaar achtte".2093

Het is duidelijk dat het oordeel van de bevolking over de politie aan het einde van
de bezetting niet erg positief was. Dat was ook niet te verwonderen. Men had gedurende
enige jaren gezien dat de politie de vertrouwde taak van handhaver van verordeningen en
wetten was blijven vervullen en ook als handhaver van door de bezetter uitgevaardigde
verordeningen was opgetreden. De politie had processen-verbaal opgemaakt en betaalde
waarschuwingen uitgedeeld, hetgeen door de bevolking als medewerking aan de vijand
werd ervaren. Er waren verdachten aangehouden, die tengevolge daarvan terecht waren
gekomen in de kampen van Amersfoort, Vught of Ommen. Dat het daarbij soms ging om
notoire zwarthandelaren speelde geen rol. Dat er medewerking was verleend aan razzia's
of personen waren opgehaald in opdracht  van  de   'SD', dat alles   was   bij het publiek
bekend en werd de politie als apparaat aangerekend. Hoe groot het verzet van de
individuele politieman was geweest en hoeveel onheil daardoor voorkomen was kunnen
worden, was niet bekend en was ook nauwelijks meetbaar.

Men had het vertrouwen in het politieapparaat verloren, omdat men als gevolg van
de vele nieuwe gezichten niet meer wist wie wel en wie niet 'goed' waren. Bovendien
waren er allerlei nieuwe hulporganisaties ontstaan, die in het verlengde van de politie
hetzelfde werk gingen doen zoals: vrijwillige hulppolitie, Nederlandse landwacht en
arbeidscontrole dienst, alsmede allerlei soorten bewakingsdiensten ter voorkoming van
sabotage, die het geheel nog ondoorzichtiger maakten. Daarnaast waren er niet te
vergeten nog de talrijke Duitse politie-onderdelen waarmede de politie te maken kreeg en
waaraan zij in feite ondergeschikt was.

Aangezien over het 'onjuiste' gedrag van de politie uitgebreid werd gepraat en over
het verzet en/of sabotage van de politie niet gepraat kon worden, ontstond er gaandeweg

2090 Hirschfeld, Bezetting en collaboratie, 145.
2091 Presser, Ondergang, deel II, 179.
2092 Interview te Eindhoven op 2 mei 1997 met prof.dr. W. Dekker.
2093 Interview te Aalst-Waalre  op  26 juli  1996 met A.P. Hoynck van Papendrecht.
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een   beeld   van een politieapparaat dat "vuile handen   aan de bezetting" had overgehou-
den.2094

$ 2.  Verstoorde onderlinge verhoudingen

Door de direct bij de bevrijding doorgevoerde zuivering werden de apert 'fouten' uit de
politiekorpsen verwijderd, hetzij    in   de    vorm van 'staking', hetzij    in   de    vorm    van
'schorsing'. Veel politiefunctionarissen dachten dat daarmee de zuivering ten einde  was.
Dit bleek evenwel niet het geval en mede aan de hand van later gevonden bewijsmateriaal
of ingediende klachten werden alsnog tal van politiefunctionarissen voorlopig buiten dienst
gesteld. Aangezien nog vele maanden na de bevrijding dergelijke zuiveringsmaatregelen
werden genomen, veroorzaakte dit een grote onrust binnen de korpsen. Men wist niet
waar men aan toe was en diende er rekening mede te houden, dat als gevolg van een
ingediende klacht alsnog buitendienststelling kon volgen.

In het maandrapport van de politie Tilburg begin '45 werd dan ook melding
gemaakt van het feit dat de "stemming in het corps weliswaar goed is te noemen maar dat
er evenwel een zekere lusteloosheid heerst". Dit laatste moest worden beschouwd  als  een
gevolg van het oorlogsgebeuren, waarbij de doorgevoerde voorlopige zuivering vooral
onder de leidinggevenden een niet onbelangrijke rol had gespeeld. Zo waren van de acht
tijdens de bezetting dienst doende inspecteurs er nog maar drie over. 2095

De waarnemend korpschef van de gemeentepolitie Roosendaal wees er in zijn
politioneel rapport over de periode vanaf de bevrijding tot 10 maart 1945 op, dat de
aanvankelijke onzekerheid hoe zou worden gezuiverd en de negatieve kritiek op de politie
in de bladen zeer deprimerend werkte op het personeel. De animo voor de dienst, die
direct na de bevrijding zeer goed was, verminderde snel bij verschillende leden van het
personeel. Vandaar dat hij persoonlijk getracht had dit weer op te monteren door een
verhandeling te geven over het probleem van de zuivering. 2096

In de gemeente Eindhoven was er sprake van een diepe kloof tussen voormalige
illegale werkers en de rest van de ambtenaren. Voor de burgemeester was dit aanleiding
te verklaren, dat de ambtenaren die hun werkzaamheden zijn blijven vervullen "dezelfde
verdiensten hebben als aan ondergrondse werkers terecht worden toegewezen".

2097

Ook binnen de politiekorpsen was er sprake van spanningen tussen teruggekeerde
illegale werkers en in dienst gebleven collega's. De eerste categorie verwachtte dat zij
voor hun gedrag tijdens de oorlog 'beloond' zou worden, hetgeen veelal niet het geval
bleek te zijn en ook uitermate moeilijk was in een organisatie als de politie, waar
ancienniteit het belangrijkste onderdeel van het personeelsbeleid (bevorderingsbeleid)
vormde.

De militair commissaris district Bergen op Zoom vroeg begin 1945 aan de commis-
saris van politie aldaar te overwegen om een drietal politiefunctionarissen, die tijdens de
bezetting actief verzet hadden gepleegd voor bevordering in aanmerking te doen ko-

2098men.

2094 Huizing en Aartsma, De zwarte politie  1940  -  1945,  25.
2095 GAT, archief gemeentepolitie   1844  - 1967, maandrapport 15 december   1944 -3 1 januari   1945,

inv.nr. 4.

2096 RANB, archief militair gezag,. Rolitioneel rapport van wnd. commissaris van politie aan militair
gezag over periode vanai bevruding  lot 10 maart 1945, inv.nr.  552.

2097 SRE, archief burgemeester en wethouders van Eindhoven 1945 (deel 2), brief van burgemeester
d.d. 11 september 1945 aan commissaris der koningin, inv.nr. B 01221.

2098 RANB, archief militair gezag, brief van 5 februari 1945 aan commissaris van politie, inv.nr.
323 - 325.
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De commissaris van politie antwoordde, dat hij -hoezeer hij hun prestaties tijdens de
bezetting ook waardeerde- geen aanleiding kon vinden om de drie functionarissen te be-
vorderen. Hij had er evenwel niet het minste bezwaar tegen dat zij -zo genoemde agenten
dat zouden willen- een 'decoratie of tevredenheidsbetuiging' accepteerden. 2099

Het opnieuw inpassen van 66n van hen heeft zowel bij betrokkene als binnen het
korps nog enkele jaren de nodige problemen opgeleverd. Op zich ook niet zo verwonder-
lijk als men bedenkt, dat betrokkene deel had genomen aan tal van overvallen en brand-
stichtingen en dan bij terugkeer in het korps vanwege het niet beschikken over het
'diploma met aantekening' niet voor bevordering in aanmerking kwam.

Ook de terugkeer van de 'Schalkhaarders' in de meeste gevallen na een schriftelijke
'berisping' door de minister van justitie is in tal van korpsen allesbehalve geruisloos
verlopen. Zoals eerder opgemerkt had de burgemeester van Bergen op Zoom zich zelfs
tegen hun terugkeer in het plaatselijke politiekorps verzet. 2IOO

Vaststaat dat nog jaren nadien in de korpsen -veelal bij gelegenheid van een
bevordering- werd opgemerkt,  dat hij  ' fout was geweest'.  Dat de betrokkenen daar ernstig
onder geleden hebben behoeft geen nader betoog.

De Bossche plv. commissaris van politie beklaagde zich eveneens over de verhou-
dingen in het korps die direct na de bevrijding te wensen overlieten en die "door de
zuiveringen nog werden geaccentueerd".

2101

In bestuurlijke la:ing waren er eveneens nog geruime tijd problemen, die samenhin-
gen met de doorgevoerde zuivering. Zo maakte de procureur-generaal te 's-Hertogen-
bosch in het voorjaar '46 melding van "ontstane grote beroering" in het Bossche politie-
korps over de bevordering van drie hoofdagenten.

2102

De plv. commissaris van politie hierover om advies gevraagd door de burgemeester
deelde mede dat al eerder in opdracht van de procureur-generaal een onderzoek was uit-
gevoerd    door een speciaal daarvoor ingestelde commissie. Het resultaat hiervan    was

geweest  dat  "van  de 21 bevorderden er slechts  3 een berisping ontvingen".  Ean  van  de
drie bevorderde hoofdagenten, waarover nu binnen het Bossche korps onrust was
ontstaan, was aan de hand van dit onderzoek berispt, maar dit was geen reden om hierop
terug te komen, aangezien het ging om bekende feiten. De andere twee bevorderde agen-
ten hadden zoals andere collega's "nolens volens" werkzaamheden moeten doen, die nu
omstreden waren. 2103

De terugkeer van langdurig gestaakte of geschorste personeelsleden leverde in de
korpsen eveneens grote problemen op. Soms was er vanuit gegaan dat betrokkenen zeker
niet zouden terugkeren en was in de 'vacatures' voorzien. Maar ook als dat niet het geval
was, zorgde de terugkeer na meer dan een jaar afwezigheid voor grote commotie.

De    beslissing    van de minister van justitie van begin    1946    om twee geschorste
politieagenten weer in Eindhoven in dienst te stellen, was voor de besturen van de twee
politiebonden aanleiding om hiertegen fel te protesteren. In hun brief aan de minister van
justitie merkten zij op, dat zij deze wederindienststelling onmogelijk met instemming
konden accepteren, aangezien hierdoor de goede geest in het Eindhovense politiekorps

RANB, archief militair gezag, brief  van wnd. commissaris van politie  d.d. 20 februari   1945   aan
militair commissaris district Bergen op Zoom, inv.nr. 323 - 325.

2100
Zie hoofdstuk XXI, $ 3.

2101
SAsH, archief Algemene dienst, verslag werkzaamheden gemeentepolitie 's-Hertogenbosch,
inv.nr. 1181.

2102 SAsH, archief Algemene dienst, brief procureur-generaal fgd. directeur van politie  d.d.   31   mei
1946 aan burgemeester van 's-HertogenDosch, inv.nr.   1177.

2103 SAsH, t a p brief plv. commissaris van politie d.d.  14 juni  1946 aan burgemeester van  's-
Hertogenbosch, inv.nr. 1177.
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ernstig zou worden geschaad en het prestige van het korps bij de bevolking "zeer zal
worden omlaag gedrukt".2104

Uit een adviesnota  aan de burgemeester blijkt dat "inmiddels het nodige is geschied
om via overplaatsing van dergelijke elementen de orde en rust in het corps te handhaven
en het prestige   van de leden   van het corps   bij het publiek te handhaven". Overigens
waren de bezwaren tegen betrokkenen nl. het lidmaatschap van 'Rechtsfront' geen reden
tot ontslag, zodat het bezwaar van de politiebonden formeel ongegrond was. Het is echter
wel een bewijs, hoezeer de zuivering de gemoederen begin 1946 nog bezighield.2105

$  3.     Slecht  uitgeruste  korpsen

De toestand in de Noord-Brabantse politiekorpsen na het einde van de bezetting was
allesbehalve rooskleurig. Als gevolg van de overhaaste vlucht op 'Dolle dinsdag' en de
getroffen zuiveringsmaatregelen tegen 'foute' politiefunctionarissen was er sprake van een
aanzienlijk tekort aan personeel. Hierin werd weliswaar voorzien door het aantrekken van
hulpkrachten maar, dat neemt niet weg, dat er een groot tekort bestond aan geschoold
personeel, waar mede in verband met de oprichting van politieke recherche afdelingen
grote behoefte bestond.

Zo   klaagde   de wnd. korpschef   van de gemeentepolitie Roosendaal   over het tekort
aan geschoold personeel, waaraan hij dringend behoefte had. Het tekort aan personeel had
hij    opgevangen    door het aantrekken van ongeveer tachtig man hulppolitie, waaruit    in
februari 1945 achtentwintig man was geselecteerd, die een aanstelling hadden gekregen
als hulpagent voor de duur van drie maanden. 2106

Ook de vakkennis van het personeel afkomstig vanuit Schalkhaar en van de mare-
chaussee was naar de mening van de korpschef onvoldoende, doch in de opleiding zou hij
zelf moeten voorzien. 2107

Overigens vroeg de wnd. commissaris van politie zich bezorgd af, wat voor perso-
neel er nog voor de politie zou overschieten. De flinke kerels meldden zich voor de
stoottroepen of als oorlogsvrijwilliger of andere militaire organisaties, terwijl de baantjes-
jagers voor de politie overbleven. Hij vroeg zich dan ook af, of niet bevorderd kon wor-
den dat juist "van de eersten die zich aanmelden een gedeelte kan worden uitgezocht om
bij de politie geplatitst te  worden".2108

Ook de commissaris van politie te Tilburg achtte eind 1944 de uitbreiding van het
politiekorps dringend gewenst, teneinde "haar doel en taak in deze moeilijke tijden en die
haar  wellicht nog wachten staan te kunnen beantwoorden".2109

Hij maakte voorts melding van ontevredenheid over het feit dat nog niet tot bewape-
ning van het personeel was overgegaan, terwijl de Nederlandse strijdkrachten wel met
wapens waren uitgerust. Het behoefde geen betoog -aldus de commissaris- dat de uitvoe-
ring van de politiedienst en de goede geest onder de manschappen hierdoor werden ge-

2104
SRE, secretariearchief Remeente Eindhoven 1934 - 1969, brief van afdelingen Eindhoven van de
R.K.   Politiebond 'St. Nlichael'   en de Algemene Nederlandse Politiebond  a.d. 25 februari   1946
aan minister van justitie, inv.nr. 01796.

2105
SRE, secretariearchief gemeente Eindhoven, adviesnota afdeling   VI    d.d. 4 maart    1946   aan

burgemeester, inv.nr. 01796.
2106 RANB:. archief militair gezag, politioneel rapport over periode van bevrijding  tot 10 maart  1945

aan militalr gezag, inv.nr. 552.
2107 Idem.

2108 RANB. archief militair gezag, rappprt van wnd. commissaris van politie d.d. 4 december 1944
aan militair gezag en burgemeester, inv.nr. 552.

2109 GAT, archief .gemeentepolitie  1844 - 1967, maandrapport over het tijdvak 15 november t/m  15
december 1944 aan burgemeester, inv.nr. 4.
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schaad.2110
Bovendien signaleerde hij een tekort aan batterijen voor de zaklantaarns, waarin hij

ook niet had kunnen voorzien middels de geallieerden. Een bijzonder groot bezwaar was
het  gemis aan "snelvervoermiddelen", waardoor het verhoor van getuigen  door  weer  en
wind per rijwiel moest geschieden.

2111

De vervoersproblemen werden er de komende maand alleen nog maar slechter op,
aangezien de commissaris melding maakte van het feit dat door het grote tekort aan

„ 2112rijwielbanden "practisch alle werkzaamheden te voet moeten geschieden .
Ook in Eindhoven werd geklaagd over de teruggang van de korpssterkte. Ter

opvulling van dit tekort werd voorlopig gebruik gemaakt van leden van de vrijwillige
burgerwacht en portiers van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. 2113

De uitrusting van het Eindhovense politiekorps liet eveneens te wensen over. Door
de inname van wapens gedurende de laatste maanden van de bezetting was na de bevrij-
ding slechts 66n op de vijf politiefunctionarissen van een dienstpistool voorzien. Ofschoon
alle politiefunctionarissen -ook het nieuw aangetrokken personeel- in het bezit waren van
66n (nieuw) uniform, bleek dit vooral bij slecht weer onvoldoende. Bovendien liet de
kwaliteit van de uniformkleding te wensen over. 2114

Alhoewel het merendeel van het geuniformeerd personeel over een eigen rijwiel
beschikte, kon daarvan wegens het gebrek aan rijwielbanden slechts een beperkt gebruik
worden gemaakt. Het gevolg was dat veel patrouillewijken te voet moesten worden uitge-
voerd, hetgeen de dienst niet ten goede kwam. 2115

In 's-Hertogenbosch was er sprake van een ernstig huisvestingsprobleem, aangezien
het politiebureau aan de Orthenstraat in oktober 1944 door granaatvuur goeddeels
onbruikbaar was geworden. Een zeer tijdelijk onderdak werd gevonden in de kelders van
het immense fabriekcomplex van P. de Gruyter en Zoon even verderop in dezelfde straat.
Na een kortstondig verblijf in het leegstaande gebouw van de R.K. Werkliedenbond in de
Hinthamerstraat, dat niet geschikt bleek voor de politiedienst, werd in 1945 een geschikte-
re huisvesting gevonden in enkele grote herenhuizen aan de Nieuwstraat. Bovendien werd
een politiepost geheel vernield en een andere zwaar beschadigd.2116

Het tekort aan bewapening, kieding, schoeisel en uitrusting van het personeel was
een geweldige handicap. De dienstuitvoering stagneerde "enorm" doordat slechts "over
onvoldoende en slechte rijwielen" beschikt kon worden. De surveillance moest daardoor
voor het overgrote deel te voet geschieden, terwijl de gevraagde assistentie in afgelegen
wijken van de stad niet altijd binnen de gewenste tijd kon worden verleend.2117

De materi8le omstandigheden in het Bredasche politiekorps lieten evenals elders
el'nstig te wensen over. Volgens de commissaris van politie was er gebrek aan verbindin-
gen, gebrek aan vervoermiddelen, gebrek aan revolvers en bijbehorende munitie, gebrek
aan benzine, gebrek aan rijwielbanden en gebrek aan schoeisel. Voorwaar geen simpele
opgave om onder die omstandigheden met "te weinig geoefend personeel" de politietaak

2110 Idem.

2111 Idem.
2112 GAT, archief gemeentepolitie   1844  - 1967. maandrapport 15 december   1944  - 31 januari   1945,

inv.nr. 4.

2113
AGPE,  Jaarverslag   Gemeentepolitie   Eindhoven,  3.

2114
Idem, 13.

2115
Idem, 13.

2116 Brummans, Van Gevangenpoort tot Onhenpoon, 37 en 40.
2117 SAsH, archief Algemene dienst, verslag werkzaamheden gemeentepolitie 1945, inv.nr.   1181.
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te moeten vervullen. 2118

$ 4.  Funeste invioed op mentaliteit

Zonder een blaam te willen werpen op de gelukkig nog talrijke Nederlandse politieman-
nen op wie niets was aan te merken en aan wie het te danken was, dat de politie niet in
een "erger toestand van verwildering is geraakt",  was de Amsterdamse hoofdcommissaris
van politie K.H. Broekhoff in 1945 van mening, dat de Nederlandse politie een "Augias-
stal is geworden, welke zoo grondig mogelijk moet worden gereinigd".2119

Dit harde oordeel was wellicht voor een deel gebaseerd op de bijzonder slechte
omstandigheden in de hongerwinter, waarin het toen nog niet bevrijde deel van ons land
heeft verkeerd. Zo werden alleen in Rotterdam in de periode van 6 januari tot en met 2
april 1945 acht politieambtenaren "zijnde enkele der gemeenste en corrupste ambtenaren"
geliquideerd.2120

Dit neemt niet weg, dat ook de mentaliteit van de politiefunctionarissen in Noord-
Brabant zwaar is beproefd en dat een aantal van de door Broekhoff aangehaalde omstan-
digheden zich ook hier hebben voorgedaan.

Allereerst schreef Broekhoff dit toe aan de "corruptieve eigenschappen" van de
Duitse overheersers, aangekweekt door hun verfoeilijk regiem, dat in eigen land begonnen
was met het uitschakelen van alle kritiek en behoorlijke controle op hogere ambtenaren en
leiders met het onvermijdelijke gevolg dat deze zich begonnen te verrijken. Dit ongeloof-
lijk slechte voorbeeld riep bij de massa navolging op, zoals is gebleken uit de beroving
van joden en politieke tegenstanders. 2121

Helaas zijn ook door politiefunctionarissen hetzij bij de aanhouding of het transport
van joden hetzij bij de registratie van door joden verlaten woningen "voorwerpen in
bewaring genomen", omdat anders de Duitsers  er zich  toch maar meester van zouden  ma-
ken. Nog lang na de bevrijding werd met weerzin binnen het Eindhovense politiekorps
gesproken over politiefunctionarissen, die zich aan eigendommen van joden hadden
vergrepen.

Overigens waren het niet alleen politiefunctionarissen die zich vergrepen aan de
eigendommen van joden. Volgens De Jong werd er gestolen vanaf het ophalen van het
gezin  tot het inladen   van de inboedel   in een binnenschip.   Het  werd 66n grote dievenben-
de.2122

Ook Presser maakte melding  van  het feit dat er  "heel  veel  aan de pan bleef kleven".
Door buren en kennissen van joden werd zoveel mogelijk in veiligheid gebracht. Door
een deel van hen -door Presser "bewariers" genoemd- werd dit later met grote stiptheid
teruggegeven, maar anderen (helaas niet weinigen) konden of wilden dat niet.2123

Voorts wees Broekhoff op de aanstelling van nieuwe functionarissen met een bepaal-
de politieke overtuiging, die niet over de vereiste eigenschappen beschikten om die
functies te kunnen vervullen. Dezen konden, aldus Broekhoff, voor hun onderhebbenden
niet anders dan een slecht voorbeeld zijn. 2124

2118 GABr, archief gemeentepolitie  1937  - 1974, maandrapport gedateerd  11  december 1944, inv.nr.
19.

2119 Broekhoff, Enkete aspecten van het politievraagstuk, 82.
2120 Van der Pauw, Guerrilla in Rotterdam, 302.
2121

Broekhoff,  a. w.,  82/83.

2122 De  long,  Het  Koninkrijk  der  Nederlan£len  in  de  Tweede  Wereldoorlog,  deel  6  eerste hdft,  323.
2123

Presser, Ondergang, deel II, 197.
2124

Broekhoff,  a. w.,  83.
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Ook binnen de politie-organisatie waren de voorbeelden daarvan in ruime mate
aanwezig. Niet de bekwaamheid voor hun functie was bepalend maar de politieke gezind-
heid, zodat agenten of hoofdagenten geroepen werden tot de allerhoogste functies als
politiepresident.

Vervolgens wees Broekhoff op de grote nood en als gevolg daarvan de algemene
verwildering en de daarmede gepaard gaande demoralisatie en desorganisatie, waardoor

de gemeenschapszin op de achtergrond raakte en de meest brute vorm van "elk zorge
voor zichzelf" ging overheersen. Deze drang tot zelfbehoud gaf wederom het aanzien aan
de meest stotende vormen van hebzucht. Van wellicht nog grotere invloed was geweest de           
opdracht om de Duitse orders te saboteren, hetgeen had geleid tot een algemene daling
der arbeidsprestatie tengevolge waarvan in het geheel niets uitvoeren als een deugd werd
beschouwd.2125

Tijdens de bezetting had ir.F. Philips zich in zijn kerstboodschap aan het Philips-
personeel ook al in die geest uitgelaten. Hij wees er op dat het op de fabriek helaas voor-
kwam dat men dingen mee naar huis nam, die van de zaak waren of van een ander. In
deze oorlogstijd, aldus ir. Philps, vervaagden gauwer de begrippen wat wel en wat niet
geoorloofd was.

2126

Zeven jaar na de bevrijding wees de Tilburgse hoofdcommissaris G.J. Eissens er
nog op, dat men in de oorlog geleerd had de van de overheersers afkomstige normen te
saboteren en te ondergraven. Men stelde daardoor een "de goede burger welgevallige en
een nationale vaderlandslievende  daad". Maar, aldus Eissens, men heeft na de oorlog  niet
voldoende omgeschakeld en meent thans vaak nog met de ondergraving van het gezag iets
lofwaardigs te doen of tenminste iets wat getolereerd moet worden. 2127

Tenslotte wees Broekhoff op de verkeerde opleiding van de nieuwe politieambtena-
ren en de te grote bevoegdheden der politie, die aanleiding gaven tot machtsmisbruik ten
eigen bate.

2128

Ook in de provincie Noord-Brabant werd door het militair gezag al kort na de
bevrijding gewezen op het geknoei door de Duitsers met het bij ons volk in zo verheu-

gend grote mate aanwezige rechtsgevoel. Veel betekenend werd er aan toegevoegd, dat
het ongetwijfeld nog geruime tijd zou duren eer wij onze oude traditie van recht en
fatsoen zouden hebben teruggevonden. 2129

Dat velen losgeslagen waren, moge blijken uit het feit dat in de periode van
september 1944 tot half 1945 in Eindhoven veel personen, die nog nooit met de strafrech-
ter in aanraking waren geweest, wegens diefstal moesten worden geverbaliseerd. Vaak
waren het ambtenaren met een lange en onberispelijke staat van dienst. 2130

Dat de bezetting een funeste invloed gehad heeft op de normen en waarden behoeft -zoals
reeds eerder werd opgemerkt- geen nader betoog.   Toch   was   het  voor de politie  wel   heel
moeilijk om weer in het gareel te komen. Jarenlang had men alles gedaan om het effect
van de door de Duitsers genomen maatregelen te ondermijnen. Geen middel werd daarbij
geschuwd. Van het waarschuwen van op te halen personen tot het opmaken van valse

ambtsedige rapporten of processen-verbaal. Gegeven opdrachten werden niet of slechts

2123 Idem.

2126
Dekkers, Eindhoven 1933 - 1945, 249.

2127 GAT, archief gemeentepolitie II 1948 - 1967, inv.nr. D 12.
2128

Broekhoff, a.w., 83.
2129 RANB. archief militair gezag, rapport over de stemming onder de bevolking te Eindhoven d.d. 15

november 1944, inv.nr. 414.
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ten dele uitgevoerd, hetgeen door de burgerij en de illegaliteit op hoge prijs werd gesteld
en eigenlijk ook werd verwacht. Ook voor de politiefunctionaris was het verschil tussen
het mijn en het dijn vervaagd en was zijn integriteit lang niet meer vanzelfsprekend.
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EVALUATIE

Het ingestelde onderzoek naar de houding van de politie tijdens de Tweede Wereldoorlog
in de Noord-Brabantse steden heeft het voordeel, dat dieper ingegaan kan worden op de
plaatselijke omstandigheden, waardoor incidentele gebeurtenissen geen al te zwaar stempel
drukken op de oordeelsvorming. Bij een nationale aanpak op macro-niveau worden
spectaculaire voorvallen uitgebreid behandeld, waardoor de indruk kan ontstaan, dat
dergelijke voorvallen zich ook elders op gelijke wijze hebben voorgedaan. Bij de gekozen
onderzoeksmethode gebaseerd op meso-materiaal bestaat dit risico niet, aangezien dieper
ingegaan kan worden op de omstandigheden, waaronder de politie haar werk in de diverse
steden moest verrichten. Bovendien ontstaat er veel beter inzicht in de aard en de frequen-
tie van de voorvallen, waarbij de politie betrokken was.

Aan de hand van een aantal specifieke aangelegenheden zal -na een uiteenzetting
over de opzet van het onderzoek- een samenvattend beeld gegeven worden over de hou-
ding  van de politie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bij de opzet van het onderzoek is gekozen voor een verdeling in drie zones, te
weten een chronologische zone, een algemeen thematische zone en een bijzonder themati-
sche zone, hetgeen zeer effectief is gebleken. Hieraan vooraf is nagegaan, hoe de politie
was georganiseerd en uitgerust v66r het uitbreken van de oorlog en welke rol de politie
tijdens de oorlogsdagen heeft vervuld. Tenslotte is nog nagegaan, hoe de politie haar
werkzaamheden na de bevrijding heeft hervat na een doorgevoerde zuivering en wat de
schadelijke gevolgen van de bezetting op de instelling van de politie zijn geweest.

In de eerste zone konden die zaken aan de orde komen, die bepalend waren voor de
politie-organisatie in het algemeen. Daarbij kwam duidelijk aan het licht, dat de gevolgen
van de politiereorganisatie het grootst waren in Eindhoven, waar de gewestelijk politie-
president gevestigd was en in Roosendaal en Nispen, waar het vertrek van de brigade van
de marechaussee het beschikbare politiepersoneel bijna halveerde.

In de tweede zone kwamen de werkzaamheden van de politie in algemene zin aan de
orde. Hierin kwamen niet alleen de verschillen in aard en omvang van de activiteiten aan
de orde maar daarnaast vooral ook in de wijze van aanpak.

In de derde zone werd aandacht besteed aan de aspecten van het politie-optreden in
de zeven Brabantse steden, waarbij nader kon worden ingegaan op de plaatselijke omstan-
digheden. Daarbij is gebleken dat toevallige gebeurtenissen vaak een grote invloed hebben
gehad, zoals de evacuatie in Breda, de arrestatie van krijgsgevangenen in Helmond en de
viering van een uit de hand gelopen jubileum van Philips in Eindhoven. Dit geldt echter
evenzeer voor de verstoringen van de openbare orde, die in sterke mate werden bepaald
door het optreden van plaatselijke WA-korpsen (Tilburg) en andere militante groepen, als
NSNAP (Breda) en in mindere mate Nationaal Front. Plaatselijke omstandigheden speel-
den eveneens een belangrijke rol bij de April-mei-staking en de gebeurtenissen rond
'Dolle dinsdag'.

Door de gekozen opzet konden herhalingen zoveel mogelijk voorkomen worden en
werd naast een inzicht in de politie-organisatie in algemene zin een beeld verkregen in de
situatie in de diverse steden. Ofschoon het ingestelde onderzoek voornamelijk betrekking
heeft gehad op de zeven grote Brabantse politiekorpsen, is ter completering ook het
optreden van de politie in kleiner verband hierbij regelmatig betrokken. Ondanks de grote
verschillen in het beschikbare archiefmateriaal in de Brabantse grote steden is het moge-
lijk gebleken een inzicht te verkrijgen in het werk van alledag en de invloed van de
bestaande werkdruk. Door interviews met in de bezetting bij de stedelijke politiekorpsen
werkzame functionarissen kon het aldus ontstane beeld over de werkomstandigheden met
persoonlijke ervaringen worden aangevuld. Het zijn namelijk die sterk wisselende omstan-
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digheden, die van grote betekenis zijn voor de druk, waaronder de politie heeft moeten
werken.

Zoals in de probleemstelling is aangegeven, bestond het dagelijkse werk, waarvoor de
politie zich gesteld zag, uit een groot aantal activiteiten, die onder wisselende omstandig-
heden verricht moesten worden. De in de probleemstelling vermelde omstandigheden heb-
ben evenwel niet allen een even grote invloed gehad. De invloed van bepaalde omstandig-
heden is zelfs beduidend minder gebleken dan verwacht kon worden.

- 'Aanwijzingen'

Dit laatste geldt met name voor de in 1937 door de regering vastgestelde richtlijnen met
betrekking tot de houding, die ambtenaren in geval van een vijandelijke inval moesten
aannemen. Ingevolge de zgn. 'Aanwijzingen' van de regering diende het bestuur ter plaat-
se te blijven en in het belang van de bevolking zijn taak zo goed mogelijk blijven
vervullen. Indien echter de ambtenaar door in functie te blijven zodanige diensten aan de
vijand zou bewijzen, dat deze groter konden worden geacht dan het nut dat voor de
bevolking aan zijn aanblijven was verbonden, dan zou hij zijn post moeten verlaten.
Ondanks het feit dat deze richtlijnen bij de politie niet of nauwelijks bekend waren, werd
de politieman wel geacht deze afweging gedurende de bezettingstijd te maken. In de
praktijk betekende dit, dat de doorsnee politieman -evenals vele anderen- gedurende de
bezetting zijn werk is blijven doen om 'erger te voorkomen'.

Ook al zou er sprake zijn van een evacuatie van de burgerbevolking, werden de
bestuursorganen geacht op hun post te blijven ter bewaking van de achtergelaten eigen-
dommen. De evacuatie van de gemeentepolitie Breda is dan ook zeker niet in overeen-
stemming  met de gegeven 'Aanwijzingen'. Aangezien  de  door de regering vastgestelde
richtlijnen gebaseerd waren op het Land-Oorlog-Reglement diende de politie zich 'neu-
traal' op te stellen, omdat de politie evenals het burgerlijk bestuur ingevolge de conventie
van Den Haag van 1907 als 'neutrale personen' werden aangemerkt. Het optreden van de
politie in Helmond bij het overbrengen van Duitse krijgsgevangenen in mei '40 en nog
minder het zich met geweren willen verdedigen tegen Duitse militairen is zeker niet
conform de Haagse conventie.

- Bezetting en onmiddellijke ondertoezichtstelling

Na de capitulatie half mei '40 kreeg de politie snel te maken met de Duitse autoriteiten,
die weliswaar bepaalden dat de Nederlandse politie werd belast met het bewaren van de
openbare rust, orde en veiligheid maar tegelijkertijd de politie onder toezicht stelden van
de Duitse politie. Deze ondertoezichtstelling van de Duitse politie is van veel grotere in-
vloed geweest op het functioneren van de Nederlandse politie dan algemeen werd ver-
wacht. Maar toch is deze invloed niet overal even groot geweest.

Vooral in 's-Hertogenbosch was die zeer dominant aanwezig. Naast de aldaar geves-
tigde 'Aussenstelle der Sipo und des SD' deed de 'Ortskommandant' regelmatig van zich
spreken. Het heeft er alle schijn van dat Den Bosch meer dan welke andere Brabantse
stad te maken had met een intensieve belangstelling  van de 'Ortskommandant'. Opmerke-
lijk is dat ook de procureur-generaal, tot maart 1943 tevens fgd. directeur van politie,
zich van tijd tot tijd met de dagelijkse gang van zaken bemoeide. Wat dat betreft
verkeerde het Bossche politiekorps in een weinig benijdenswaardige positie. De aanwezig-
heid van de 'Sicherheitspolizei' in Breda en Eindhoven heeft daar eveneens een rol van
betekenis gespeeld, zij het in Eindhoven in iets geringere mate. In Breda werd vanuit de
KMA, waar de 'Sipo' was gevestigd, een waar schrikbewind uitgeoefend, dat door de
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medewerking van enkele aldaar gedetacheerde Bredase politiefunctionarissen als bijzonder
dreigend werd ervaren. In Tilburg was de aanwezigheid van de 'Ordnungspolizei' beter
bekend als 'Grune Polizei' duidelijk merkbaar, vooral nadat de Tilburgse korpschef was
vervangen door een waarnemend commissaris van politie van nationaal-socialistische
huize.

- Reorganisatie van de politie

De versnippering van de politie -vijf soorten politie onder drie departementen- vormde
voor de bezetter een ernstig bezwaar om de controle op de politie door te voeren.
Vandaar dat al snel begonnen werd met de voorbereiding van een reorganisatie van de
politie, die moest leiden tot de invoering van een 66nsoortige politie: de Staatspolitie.

Na de opheffing van de gemeenteveldwacht volgde per 1 maart 1941 de opheffing
van de kort tevoren nog uitgebreide rijksveldwacht, zodat er eigenlijk nog maar sprake is
van twee soorten politie n.1. de gemeentepolitie onder het departement van binnenlandse
zaken en de marechaussee onder het departement van justitie.

De hoogste Duitse politiechef generaal Rauter, die allerminst tevreden was over de
houding  van de Nederlandse politie, eiste  al  snel een 'loyale medewerking'. Degenen  die
een en ander niet met hun geweten in overeenstemming konden brengen, zouden de
consequentie daarvan moeten dragen door ontslag te nemen, hetgeen vrijwel zeker
tewerkstelling in Duitsland tot gevolg  had.

Een uiterst effectief middel om de invloed op de politie te vergroten was om de
uitbreiding van de politie te doen geschieden door middel van de 'nieuwe orde' welgezin-
de functionarissen. De opleiding van het nieuw aan te stellen personeel speelde daarbij

een belangrijke rol. Vandaar dat die werd gecentraliseerd in het Politie Opleiding Bataljon
te Schalkhaar. Kort daarna werd eveneens overgegaan tot de oprichting van een opleiding
tot politieofficier in Apeldoorn, waarbij de instelling van de kandidaat belangrijker was
dan zijn capaciteiten.

Een van de weinige plannen van Rauter die schipbreuk hebben geleden, was de
vorming van een Nederlands politiebataljon, dat dienst zou gaan doen achter het oost-
front. Daarvoor bestond bij de marechaussee -ondanks de ook in Noord-Brabant gehouden
wervingsbijeenkomsten- vrijwel geen belangstelling, zodat hiervan werd afgezien. Dit is
eigenlijk het enige voorbeeld van kollectief verzet door een (belangrijk) onderdeel van het
politieapparaat. De vraag rijst of bij het bestaan van een andere politie-organisatie er
wellicht meer sprake zou zijn geweest van collectief verzet tegen door de Duitse bezetter
afgedwongen maatregelen.

- Invoering staatspolitie

Begin 1943 werd de laatste hand gelegd aan de reorganisatie van de politie, zodat op 1
maart 1943 de staatspolitie werd ingevoerd. Hiermede deed de gewestelijk politiepresident
zijn intrede. Deze functionaris werd niet alleen de korpschef van Eindhoven, maar werd
tevens fungerend directeur van politie   voor de provincies Noord-Brabant en Limburg.
Tegelijkertijd werd in Eindhoven de recherche hoofdafdeling gevestigd, hetgeen betekende
dat door die afdeling alle recherche onderzoeken werden geleid c.q. gecotirdineerd.
Vooral voor het Eindhovense politiekorps waren de gevolgen zeer groot. Naast een
ernstig tekort aan kantoorruimte betekende dit een grote instroom van functionarissen van-
uit het gehele land, waaronder een aanzienlijk aantal ' fouten', hetgeen de werksituatie
bepaald niet ten goede kwam. Bovendien werd hierdoor de verhouding met de burgerij in
ernstige mate aangetast, aangezien men steeds minder wist wie wel en wie niet te vertrou-
wen waren.
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Nu had in Eindhoven weliswaar al in juni 1942 een groot contingent nieuwe politie-
functionarissen afkomstig van het politie opleidingsbataljon Amsterdam zijn intrede
gedaan, maar de politieke instelling van die groep was bepaald niet slecht. De comman-
dant van de Orde-politie meende dan ook geen verschil te kunnen constateren in de instel-
ling van het merendeel van het oude personeel en de nieuw gearriveerde groep. De komst
van de fanatieke commandant van de Orde-politie was van grotere

invloed dan die van de         Iin 1941 door de rijkscommissaris benoemde eerste Eindhovense hoofdcommissaris. Hij
had deze benoeming vermoedelijk te danken aan zijn inzet voor de opsporing van commu-
nistische activisten, waarvoor hij v66r de oorlog reeds regelmatig Duitsland bezocht.

Ook in Roosendaal en Nispen waren de gevolgen van de reorganisatie duidelijk
merkbaar. Het daar aanwezige detachement van de marechaussee werd opgeheven,
hetgeen op papier een aanzienlijke uitbreiding van het Roosendaalse korps met zich
meebracht. Maar in werkelijkheid was er slechts sprake van een zeer geringe uitbreiding,
zodat er van effectief politietoezicht geen sprake meer was.

- Nieuwe opsporingsdiensten

De verslechterde verhouding tussen politie en publiek is voorts in belangrijke mate het
gevolg geweest van het optreden van een aantal door de bezetter nieuw geformeerde op-
sporingsdiensten zoals de vrijwillige hulppolitie, de Nederlandse landwacht en de
'Arbeitseinsatzpolizei' (zgn. 'Zwarte-politie uit Ommen'). Vooral  in de regio 's-Hertogen-
bosch hebben de leden van de Arbeidscontrole dienst (ACD) van zich doen spreken. Door
hen werd een niets ontziend opsporingsbeleid gevoerd, waarbij het veelvuldig vuurwapen-
gebruik tal van dodelijke slachtoffers heeft gevergd. Het is dan ook niet te verwonderen,
dat in augustus '44 op een van de meest beruchte leden van deze dienst, bijgenaamd 'De
Kin',  in Den Bosch een aanslag werd gepleegd tengevolge waarvan hij is overleden.

In niet mindere mate heeft het optreden van de Nederlandse politiefunctionarissen
die waren gedetacheerd bij de 'Sicherheitspolizei'(Sipo) en 'Sicherheitsdienst'(SD) en de
leden van de op bevel van de gewestelijk politiepresident ingestelde afdeling 'Politieke
Politie', grote invloed gehad  op de beeldvorming  van de politie. Zij waren het immers  die
zich in het bijzonder hebben bezig gehouden met de opsporing en arrestatie van onderdui-
kers en van joden. Voor de burgerij maakte het evenwel weinig uit wie de arrestaties
verrichten. Zij maakten deel uit van het politieapparaat en vandaar dat dit apparaat de
rekening gepresenteerd kreeg.    Het   is   niet te verwonderen   dat in Breda enige aanslagen
zijn gepleegd op deze figuren, terwijl in Tilburg een geplande aanslag op de bet:uchte
politieman Piet Gerrits geen doorgang heeft gevonden.

- Openbare ordeproblemen

Ook tijdens de bezetting meende de burgerij er op te kunnen rekenen, dat de politie de
openbare orde en rust zou handhaven, zoals dat ook v66r de bezetting het geval was
geweest. De aard van de tijdens de bezetting optredende ordeverstoringen was echter van
geheel andere aard dan voorheen. De politie kreeg namelijk al kort na het begin van de
bezetting te maken met openbare ordeproblemen als gevolg van de strijd tussen de
Weerafdelingen (WA) van de NSB en de aanhangers van de Nederlandse Unie. In diverse
gemeenten, zoals Tilburg, Breda en 's-Hertogenbosch, was er sprake van een 'kleine
oorlog', waarin de politie  voor een vrijwel onmogelijke  taak was geplaatst  om te voorko-
men dat de strijdende partijen slaags zouden geraken. In Breda had de politie overigens
niet  alleen te maken  met  de  WA  maar  ook  met  een zeer fanatieke NSNAP-aanhang.

Vanwege het ontbreken van duidelijke richtlijnen over de bevoegdheden en verplich-
tingen van de WA was het voor de politie uiterst moeilijk adequaat op te treden. Er was
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voortdurend kritiek op het optreden van de politie, dat ofwel niet krachtdadig genoeg of te
rigoreus was geweest. In Eindhoven heeft de burgemeester bij herhaling aan de secretaris-
generaal van binnenlandse zaken gevraagd om duidelijke richtlijnen voor de politie bij het
optreden tegen de WA. Eerst na het openbaar worden van de richtlijnen van Rauter kwam
daarin enige duidelijkheid, maar toen had de WA de heerschappij op straat al veroverd.

Dit betekende overigens geenszins dat er een einde was gekomen aan de inmiddels
ingeburgerde gewoonte om bij politieke tegenstanders de ruiten in te gooien of zoals in
Breda veelvuldig voorkwam de huizen met menie te besmeuren of met politieke leuzen te
bekladden. Met de afhandeling van de schadevergoeding werd de politie belast, ofschoon
dit normaliter niet in het takenpakket thuishoort. In Eindhoven drong de 'vooroorlogse'
burgemeester zelfs   aan   op het opsporen   van de daders, zodat de schade   op hen verhaald
kon worden.

In Bergen op Zoom werden enkele ruiteningooiers opgespoord, hetgeen de betref-
fende rechercheur bij de zuivering na de bevrijding werd aangerekend.

Niet alleen de burgemeesters maar ook Rauter waren voorstander van een aanzienlij-
ke uitbreiding van de politie. In de provincie Noord-Brabant is de uitbreiding van de
politie met leden van de voormalige Nederlandse krijgsmacht overigens uiterst beperkt
gebleven. Alleen in Tilburg is er sprake geweest van een aanmerkelijke uitbreiding van de
korpssterkte. In Breda is in die dagen een van de laatste pogingen gedaan om de sterkte
van het politiekorps te verhogen. Nadien is een duidelijk beleid gevoerd om 'verkeerde'
elementen te weren.

Er zijn enkele voorvallen die een bijzonder zwaar stempel hebben gedrukt op de houding
van de politie. De jodenvervolging in 1942 en volgende jaren in negatieve zin, de April-
mei-staking in 1943 in positieve zin, omdat vanaf die tijd het verzet binnen de politiegele-
deren aanzienlijk is toegenomen.

- Maatregelen tegen joden

Ondanks het feit dat de rijkscommissaris in mei 1940 had verklaard Nederland geen
vreemde ideologie te willen opdringen, volgden al spoedig de eerste maatregelen tegen
joodse ambtenaren. De invulling van de zgn. 'Arierverklaring' en afhankelijk daarvan het
ontslag van joodse ambtenaren zijn daarvan het bewijs. Vrijwel tegelijkertijd volgde de
meldingsplicht voor alle joodse inwoners en na de ongeregeldheden in de jodenbuurt in
Amsterdam de instelling van de Joodse raad.

Na   de    Februari-staking    van    1941,    die het gevolg   was    van de maatregelen tegen
joodse burgers in Amsterdam -waarvan in Noord-Brabant overigens nagenoeg niets te
merken is geweest- kwam er een einde aan een periode van betrekkelijke rust. Intussen
werd steeds duidelijker dat ook in Nederland de bezetter was overgegaan tot het nemen
van een aantal anti-joodse maatregelen. De bordjes 'Voor Joden verboden' deden hun
intrede en in den lande werden de eerste razzia's tegen joden gehouden.

Begin 1942 volgde de tewerkstelling van werkeloze joden, in welk kader vanuit 's-
Hertogenbosch de eerste twintig joden naar Dalfsen vertrokken. Kort daarna volgde de
invoering  van de hatelijke 'Jodenster', hetgeen de inleiding vormde  voor de deportatie  van
de Brabantse joden in augustus van dat jaar. Dat waren in het begin van die maand
allereerst de katholiek gedoopte joden, die op aanwijzing van de 'Sicherheits-polizei'
moesten worden gearresteerd. In Tilburg en omgeving werden er eenentwintig gearres-
teerd, waaronder    de zes kloosterlingen    van de familie    I.Ob uit Bergen    op    Zoom.    In

Oisterwijk had de burgemeester met een "bezwaard gemoed" met de arrestatie door de
plaatselijke veldwachters ingestemd, aangezien het Duitse joden betrof.

Op het eind van augustus '42 volgde de eerste grote(re) deportatie vanuit Noord-
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Brabant. Het aandeel van de politie bij de deportatie eind augustus is beperkt gebleven tot
het bezorgen van de van de 'Sicherheitspolizei' in 's-Hertogenbosch afkomstige deporta-
tiebevelen en de begeleiding vanaf het plaatselijke meldpunt naar de verzamelplaats in 's-
Hertogenbosch. In Tilburg, evenals in Oisterwijk, werden de deportatiebevelen daags
tevoren uitgereikt, waardoor een aantal joden de gelegenheid heeft aangegrepen om onder
te duiken.

Begin oktober '42 volgde een volgende grote deportatie van joden vanuit Noord-
Brabant, waarvoor ditmaal niet tevoren deportatiebevelen door de politie waren bezorgd,
omdat de Duitsers over de in augustus gevolgde procedure allerminst te spreken waren.
Vandaar dat nu werd besloten de te deporteren joden -zoals in Oss- in de avonduren door
de marechaussee te laten aanhouden en hen vervolgens in twee autobussen over te
brengen naar 's-Hertogenbosch.

Tegen de inschakeling van de politie is zowel door enkele burgemeesters, o.a. de
burgemeester van Breda, als de commissaris der provincie geprotesteerd doch zonder enig
succes. Door de gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandse politie werd
eind oktober '42 aan alle onzekerheid op dit punt een einde gemaakt. Aan opdrachten van
bevoegde Duitse autoriteiten tot arrestatie, transport en voorgeleiding van joden, gijze-
laars of andere personen diende door zowel de rijks- als de gemeentepolitie gevolg te
worden gegeven en wel in beginsel door de politie-instantie die de opdracht had ontvan-
gen.

Overigens was Rauter allerminst tevreden over het optreden van de politie met
betrekking tot de joden. Vandaar dat hij de detachering van Nederlandse politiefunctiona-
rissen bij de 'Sicherheitspolizei' o.a. in Den Bosch, Eindhoven en Breda bevorderde.
Voorts werden er medio 1943 in Eindhoven, Helmond en kort daarna in Tilburg speciale
eenheden (Politieke of preventieve politie) gevormd, die zich bezighielden met de opspo-
ring en arrestatie van ondergedoken joden. Door hun meedogenloos optreden hebben zij
grote schade toegebracht aan het imago van de politie.

- April-mei-staking

Een belangrijk keerpunt in de houding van de politie tijdens de bezetting is de April-mei-
staking in 1943 geweest. Ook in Noord-Brabant heeft deze staking grote weerklank
gevonden en hebben tienduizenden het werk gedurende kortere of langere tijd neergelegd.
Toen in den lande de staking vrijwel be8indigd was, bereikte deze in Noord-Brabant -met
name in het Land van Altena en in de Langstraat- pas zijn hoogtepunt. In het kader van
het door de Duitse bezetter afgekondigde Politiestandrecht zijn tal van deelnemers aan de
staking ter dood veroordeeld. Alleen al in Eindhoven werden zeven doodvonnissen vol-
trokken tegen willekeurig opgepakte stakers.

Voor de politie is het een periode geweest, waarin onder uiterst moeilijke omstan-
digheden dienst moest worden gedaan. Er was niet alleen sprake van uitzonderlijk lange
diensttijden. Het waren vooral de scherp geformuleerde dienstopdrachten die de poli-
tiefunctionarissen, die in het algemeen met de stakers sympathiseerden, onder een zware
psychische druk hebben geplaatst. Het feit dat zij bovendien te maken hadden met een
aantal  niet te vertrouwen 'collega's', maakte de speelruimte nog kleiner en de risico's,  die
zij liepen extra groot. Toch hebben de massale stakingen een 'katalyserende uitwerking'
gehad op veel politiefunctionarissen, die hierdoor gingen inzien, dat zij zich door hun
optreden tot dusver  van  een  deel  van de Nederlandse bevolking hadden vervreemd.

- Geen steun voor lijdelijk verzet

De politie kreeg zowel van de secretarissen-generaal van binnenlandse zaken en justitie
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als van de fgd. directeur van politie en de hoofden van plaatselijke politie (burgemeesters)
alleen maar opdrachten om streng toe te zien op de afgekondigde verordeningen. Op geen
enkele wijze werd de indruk gevestigd, dat van de politie geen maximale inspanningen
werden verwacht. Ook op andere wijze werden dergelijke signalen niet ontvangen. Het
tegendeel was eerder het geval.

Zo deden de secretarissen-generaal in het najaar van 1941 een beroep op de bevol-
king om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan sabotagedaden, omdat zij daardoor
niet de bezettende macht maar in werkelijkheid slechts het Nederlandse volksbelang trof-
fen.

Begin 1942 was het ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad der Nederlanden, dat
met het zgn. 'Toetsingsarrest' al evenmin de politie aanzette tot een opvoering van het
verzet tegen de bezetter. De Hoge Raad was namelijk van oordeel dat de Nederlandse
rechter niet de innerlijke waarde of billijkheid van een wet mocht beoordelen of een wet
mocht toetsen aan een verdrag zoals dat waarvan het Land-Oorlog-Reglement 1907 deel
uitmaakte  en  aan een voorschrift  als het decreet  van de 'Fuhrer' , Het effect  van  deze

uitspraak   bij de politie   was,   dat de mening werd versterkt,    dat,    als het hoogste rechts-

college niets kon ondernemen, er voor de politie weinig anders overbleef dan toe te zien
op de naleving van die voorschriften.

Voor rijkscommissaris Seyss-Inquart stond het overigens begin 1943 vast, dat inge-
val van een eventuele binnenlandse crisis de Nederlandse politie 'nauwelijks volledig
inzetbaar' zou zijn, terwijl 'Generalkommissar' FischbOck zelfs openlijk sprak over de
onbetrouwbaarheid van de Nederlandse politie. Er was dan ook geen sprake van, dat de
politie een gewillig verlengstuk van de Duitse bezettingsmacht was.

- Toename verzet

Na de April-mei-staking is het aantal politiefunctionarissen dat is ondergedoken, veelal
met medeneming van uniform en pistool, sterk toegenomen en dit terwijl de maatregelen
tegen dergelijke functionarissen aanzienlijk waren aangescherpt. De arrestatie van
familieleden van de ondergedoken Roosendaalse korpschef en nadien van diens eveneens

ondergedoken echtgenote en hun drie kinderen vormen hiervan een duidelijk bewijs. Ook
de deelname aan het actieve verzet is sedertdien aanmerkelijk toegenomen. Tal van
overvallen op distributiekantoren en gemeentehuizen zijn dankzij de medewerking van
politiefunctionarissen uitgevoerd (o.a. Bergen op Zoom en Valkenswaard).

Gezien de sterk doorgevoerde beveiligingsmaatregelen zouden deze overvallen
zonder    de    hulp    van de politie   ook veel minder   kans van slagen hebben gehad. Naast

burgerbewakers werden steeds meer politiefunctionarissen ingezet voor bewakingsdoelein-
den, waarbij gemeentehuizen zelfs overdag 'met slot en sleutel' waren afgesloten. Dat ook
politiebureaus met het oog op de zich daar bevindende wapens werden overvallen, getuigt
van een toenemend verzet, waarbij de hulp van binnenuit onontbeerlijk was.

Voorts werd in tal van gevallen door de politie aan arrestanten de gelegenheid
geboden vanuit politiebureaus te ontsnappen (o.a. Tilburg en VughO.

Aangezien politiefunctionarissen goed op de hoogte waren van de plaatselijke
omstandigheden en hun aanwezigheid op straat werd gedekt door hun uniform, waren zij
in staat om een belangrijke rol te vervullen bij het overbrengen van piloten. Diverse

politiemensen -o.a. uit Baarle-Nassau, Hilvarenbeek, Valkenswaard en Eindhoven- hebben

hierbij het leven gelaten.
Helaas hebben in de laatste fase van de bezetting veel politiemensen het door hen

gepleegde verzet met de dood moeten bekopen. Zo verloren in de laatste maand voor de
bevrijding in Eindhoven zes politiefunctionarissen het leven bij illegale activiteiten. Onder
hen waren ook enige politiemensen, die hun min of meer verkeerde rol in het begin van
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de oorlog hebben gewijzigd en daarna in het verzet wel erg driest te werk zijn gegaan.
Diverse monumenten en herdenkingsplaquettes in politiebureaus houden de herinne-

ring aan degenen, die door verzetsactiviteiten zijn omgekomen, levendig.

- Vormen van verzet

Tot de door de politie op de grootste schaal aan de dag gelegde vormen van verzet
behoort ongetwijfeld het waarschuwen van personen, die gevaar liepen te worden
aangehouden hetzij vanwege verzetsactiviteiten hetzij voor verplichte tewerkstelling. Op
deze manier hebben talloze Nederlanders de kans gekregen om tijdig onder te duiken.
Ook heeft met medewerking van politiefunctionarissen een aantal joden kans gezien zich
te onttrekken aan een ophanden zijnde deportatie. In Eindhoven zijn daarvoor enige poli-
tiefunctionarissen aangehouden, waarvan een van hen echter weer wist te ontsnappen. In
Breda en Vught werden door toedoen van politie-officieren joden bij de Duitse auto-
riteiten 'vrij' gekregen.

Maar ook de opdrachten om personen aan te houden werden veelvuldig op een wei-
nig professionele manier uitgevoerd. Er werd aan de voordeur aangebeld, waardoor men
de betrokkene de gelegenheid gaf om langs de achterzijde van de woning te ontsnappen.
Vaak hield men zich ook gedurende langere tijd opvallend op voor het pand, waar de aan
te houden persoon verbleef, die daardoor eveneens de kans kreeg om te vertrekken.

Tal van politiefunctionarissen, o.a. in Tilburg, Breda, 's-Hertogenbosch en Bergen
op Zoom, hebben zich verdienstelijk gemaakt bij het transport en de verspreiding van
illegale blaadjes. Eveneens bij het vervoer van piloten of van voor het verzet bestemd
materiaal is, o.a. in Bergen op Zoom, Tilburg, Eindhoven en Valkenswaard, gebruik ge-
maakt van politievoertuigen. Ook zijn voedseltransporten voor onderduikers, o.a. in 's-
Hertogenbosch, vaak gedekt door geuniformeerde politiemannen.

- Handlangers van de bezetter

Tegenover deze selecte groep verzetsstrijders stond echter een andere groep, die alles in
het werk heeft gesteld om de maatregelen tegen joden, verzetsstrijders en onderduikers uit
te voeren. Het zijn vooral deze lieden, die door hun onvaderlands gedrag een smet hebben
geworpen op het imago van de politie. Dat zij voor het overgrote deel pas tijdens de
bezetting bij de politie zijn aangesteld, is bij de oordeelsvorming door het publiek
nauwelijks van invloed geweest. Zij maakten immers net als die anderen deel uit van een
apparaat, dat volkomen ten onrechte het etiket 'Zwarte politie' kreeg opgeplakt.

Gezien de negatieve beoordeling door de bevolking zou men kunnen verwachten,
dat de bezetter uiterst tevreden zou zijn over de politie. Dit was evenwel allerminst het
geval. Ondanks alle voorschriften met betrekking   tot de werkwijze   van de politie   en   de

gewijzigde organisatievorm was de reorganisatie van de politie allerminst een succes.
Vandaar dat Rauter en de gewestelijke politiepresidenten hun toevlucht moesten zoeken in
het ontslag van vertrouwde politiechefs, die werden vervangen door apert 'foute' functio-
narissen, hetgeen in de korpsen de nodige onrust veroorzaakte. Dit was met name het
geval in Tilburg en Eindhoven en in mindere mate in Helmond, waar de nieuw benoemde
functionaris na korte tijd wegens volslagen ongeschiktheid van zijn functie werd ontheven.
Aangezien in bijna alle grotere Brabantse gemeenten de burgemeesters door nationaal-
socialisten waren vervangen en in enkele gemeenten soms ook de nieuw benoemde korps-
chefs van gelijke huize waren, vereiste dit voor de uit het goede hout gesneden politie-
functionarissen een speciale strategie, waarbij de manoeuvreerruimte nog kleiner werd.

Toch heeft de doorsnee politieman zelfs in die moeilijke omstandigheden kans
gezien om een werkwijze te ontwikkelen, die erop gericht was zo veel mogelijk lijdelijk
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verzet te plegen. Men zag niets, men hoorde niets en men deed niets. Er werd bij voor-
keur opgetreden ingeval van 'ongevaarlijke' strafbare feiten zoals verkeersovertredingen,
die hun inzet moesten bewijzen.

- Opvoering druk

De druk werd door de Duitsers geleidelijk aan nog verder opgevoerd, terwijl tegelijkertijd
grotere bevoegdheden aan de politie werden toegekend. Steeds meer begonnen de spelre-
gels voor de politie in ons land te lijken op die in Duitsland en was er sprake van invoe-
ring van volkomen vreemde elementen   in onze strafrechtspleging, zoals het opleggen  van
strafbeschikkingen door politiegezagsdragers, waarbij de gewone rechter werd uitgescha-
keld.

Dit alles viel echter in het niet bij de maatregelen die begin 1943 in het kader van
de Verordening Openbare Orde werden genomen. Naast de invoering van de doodstraf
zijn het vooral de afkondiging van het politiestandrecht en de mogelijkheid van het
opleggen van een 'zoengeld' aan gemeenten na gepleegde sabotagehandelingen, die erop
wijzen dat de sfeer gaandeweg grimmiger was geworden. Met recht kan gesproken
worden van een waar schrikbewind.

- Laatste fase

Begin september 1944 werd door de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied
de uitzonderingstoestand afgekondigd, waarbij de bevolking werd opgeroepen orde en rust
te bewaren en op de gewone wijze aan het werk te blijven. Elk verzet tegen de bezettende
macht zou op energieke wijze worden gebroken en elke poging zich met de vijand in te
laten zou met de dood of zware vrijheidsstraffen worden bestraft. Het vluchten -zelfs uit
door strijd bedreigde gebieden- werd eveneens verboden.

Dit laatste was overigens kennelijk niet van toepassing op de Duitsers, aangezien zij
zelf op 'Dolle dinsdag' in opperste verwarring op de vlucht sloegen. Voor de politie ont-
stond er een volslagen nieuwe situatie in het aldus ontstane machtsvacuOm. Daar waar
men al overging tot arrestatie van politieke delinquenten -zoals in Roosendaal en Nispen-
ontstonden er grote problemen, toen het vertrek van de Duitse politie slechts tijdelijk
bleek te zijn. Na de terugkomst van de Duitsers moest het hele politiekorps onderduiken.

In de periode tot de bevrijding, die van gemeente tot gemeente verschillend was
(half september Eindhoven tot eind oktober Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom),
kreeg de politie te maken met tal van paniekmaatregelen, die door de bezetter werden
getroffen.

Niet alleen het tijdstip maar ook de wijze waarop de bevrijding zich voltrok, ver-
schilde van gemeente tot gemeente. In sommige gemeenten verliep deze vrij geruisloos,
terwijl deze in andere gemeenten met zware strijd gepaard ging.

- Aanhouding politieke delinquenten

In het zicht van de bevrijding deed zich een ander probleem voor, waarbij de politie in
hoge mate betrokken was. Het was de bedoeling van de chef-staf militair gezag dat de
'gezuiverde' politie haar taak zou blijven vervullen, waartoe ook de arrestatie van de
politieke delinquenten behoorde.

Voor de illegaliteit was dit laatste evenwel onacceptabel, aangezien men in die
kringen van mening was, dat zij dit zou doen en dat daarover ook geen overleg met de
politie nodig was. Vrijwel overal is het merendeel van de arrestaties dan ook door leden
van het voormalige verzet verricht. In de politiekorpsen werd dit min of meer als normaal
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ervaren, omdat men wel 'andere dingen' te doen had en de sterkte zulks ook niet toeliet.
In sommige gemeenten, zoals in Roosendaal, was er dankzij de goede verstandhouding
tussen de waarnemend politiechef en de illegaliteit een regeling getroffen, die redelijk
goed heeft gefunctioneerd. In diverse andere gemeenten, zoals Bergen op Zoom en Breda,
kwam hiervan veel minder terecht, ondanks het feit dat militair gezag meende de zaak
onder controle te hebben en de invloed van de politie lange tijd tot een minimum wist te
beperken.

- Zuivering

Het uitgangspunt van de chef-staf van militair gezag dat de politie gezuiverd zou worden
en dan weer zo snel mogelijk de straat op zou gaan, was in feite bij voorbaat tot misluk-
ken gedoemd. Bij de bevolking en vooral bij de voormalige leden van het verzet beston-
den daarvoor te veel bezwaren tegen het functioneren van het politieapparaat tijdens de
bezetting. Of deze bewaren terecht waren, speelde in een dergelijke emotionele situatie
geen enkele rol en vandaar ook dat de definitieve zuivering van de politie veel langer
heeft geduurd dan voorzien  was.

Overigens vertoonde de voorlopige zuivering in de diverse gemeenten direct na de
bevrijding grote verschillen. Werd in  de ene gemeente bijna een vijfde van het korps ge-
staakt of geschorst (Eindhoven), in een andere gemeente bedroeg dit slechts twee tot vijf
procent ('s-Hertogenbosch en Tilburg).   Ook  dit gaf aanleiding tot grote ontevredenheid
vooral  bij de voormalige ondergrondse.

In het kader  van de definitieve zuivering   is  ca.   15 %   van het politiepersoneel   in
Noord-Brabant gestaakt of geschorst, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot ontslag, terug-
stelling in rang, een schriftelijke berisping of geen enkele maatregel. De laatste twee
mogelijkheden zijn toegepast  op het merendeel  van de 'Schalkhaarders',  die in tegenstel-
ling tot wat de bevolking meende, bepaald niet 'fout' waren. De burgemeester van Bergen
op Zoom heeft overigens alles in het werk gesteld om de terugkeer van de 'Schalkhaar-
ders',   ook  na de opheffing  van hun staking  door de minister van justitie,  in het plaatselij-
ke politiekorps te verhinderen. Dat hij uiteindelijk hiervan heeft afgezien, had meer te
maken met de financiele gevolgen voor de gemeente dan de rechtsongelijkheid voor de
betrokkenen.

Opmerkelijk bij de zuivering is voorts, dat het aantal vooroorlogse politiefunctiona-
rissen tegen wie maatregelen werden getroffen betrekkelijk gering was in vergelijking tot
de totale groep. Zo werd in Eindhoven tegen 8% van de vooroorlogse politiemannen een
zuiveringsmaatregel getroffen, terwijl tegen   20 %    van het totaal aantal korpsleden    een

dergelijke maatregel van kracht was. Opvallend is verder dat in Breda niet minder dan elf
vooroorlogse politiefunctionarissen lid van de NSB werden, terwijl dit er in 's-Hertogen-
bosch maar twee waren en in Bergen op Zoom slechts 66n vooroorlogse rechercheur
gedurende korte tijd lid van de NSB is geweest. Dit neemt niet weg, dat vooral de in-
stroom van nationaal-socialistisch gezinde politiefunctionarissen heeft geleid tot een
foutief gedrag, hetgeen het aanzien van het politieapparaat in ernstige mate heeft
geschaad.

De korpschefs van de politiekorpsen in de grote Brabantse steden hebben -ook van
hun medewerkers- weinig waardering gekregen voor hun wijze van leiding geven. De
speelruimte voor deze functionarissen was echter uiterst beperkt en zij moesten er in de
eerste plaats voor zorgen dat het op papier klopte, hetgeen de indruk vestigde dat de
korpschefs achter de door de bezetter getroffen maatregelen stond.

De Roosendaalse korpschef weigerde overeenkomstig de bekende 'Aanwijzingen' in
februari 1944 medewerking te verlenen aan de inzet van arbeidskrachten voor verdedi-
gingswerken, hetgeen hem er toe bracht ontslag te nemen en vervolgens onder te duiken.
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Zijn collega uit Bergen op Zoom had dit eveneens willen doen, maar had hier in overleg
met de burgemeester van afgezien, omdat zijn plaats dan zou worden ingenomen door een
'foute' korpschef. De korpschef van Breda werd in augustus 1944 ontslagen, hetgeen niet
meer leidde tot vervanging door een buitenstaander.

Voor hun rol tijdens de bezetting hebben de korpschefs in het kader van de
zuivering wel een hoge prijs moeten betalen. Het gehandhaafd worden als korpschef na de
bevrijding was een hoge uitzondering (Breda en Helmond). Geschorst of zelfs gernter-
neerd (Bergen op Zoom) worden lag meer voor de hand. Dit paste in het toen gevolgde
beleid, waarin geen plaats was voor functionarissen die op hun post waren gebleven. Dat
later geen bewijs werd gevonden voor de gronden tot schorsing en alsnog eervol ontslag

volgde, is een bewijs voor de harde aanpak van de korpschefs, die weliswaar fouten
hadden gemaakt, maar niet 'fout' waren.

- Invloed op instelling

Ongetwijfeld heeft de bezetting een duidelijke invloed gehad op het functioneren van het
gehele politieapparaat. Dat is ook niet verwonderlijk, als men bedenkt dat tijdens de
bezetting verwacht werd dat alle voorschriften zo veel mogelijk gesaboteerd werden en
dat zulks als 'vaderlandslievend' werd aangemerkt. In een aantal gevallen is er zelfs

sprake geweest van doodgewone 'zwarte handel', waarvoor geen enkel excuus    kan
worden aangevoerd.

Na de bevrijding werd evenwel een geheel andere instelling verwacht en kon er
geen sprake meer zijn van 'waarschuwen' van verdachten, aangezien dat toen werd
gekwalificeerd als 'lekken'.

Naast de gestoorde verhouding tussen publiek en politie is er nog geruime tijd
sprake geweest van een verstoorde interne verhouding binnen de korpsen tussen politie-
functionarissen tegen wie wel en tegen wie geen zuiveringsmaatregelen getroffen waren.

- Niet beter maar ook niet slechter

Zonder enige twijfel heeft de bezetting een negatieve invloed gehad op de beeldvorming
van de politie. Gedurende   de hele bezetting heeft de politie   haar   werk ten aanschouwen
van de burgerij moeten verrichten. Dat hierbij door een betrekkelijk kleine groep politie-
mensen op een verraderlijke wijze hulp is verleend aan de vijand staat buiten kijf. Voor
de bevolking was het echter veelal niet die kleine groep, die dit gedrag werd aangere-
kend, maar sloeg dit terug op het gehele politieapparaat. Een apparaat, dat in de Brabant-
se steden tijdens de bezetting niet (veel) beter maar ook niet (veel) slechter heeft

gefunctioneerd dan andere instellingen of beroepsgroepen, maar dit wel heeft moeten doen
onder aanzienlijk moeilijkere omstandigheden.
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SAMENVATTING

Gezien de negatieve beeldvorming over de politie tijdens de Tweede Wereldoorlog is een
onderzoek ingesteld naar het functioneren van de politiekorpsen in de zeven grote(re)
Brabantse gemeenten. Hierbij is getracht een inzicht te verkrijgen in het werk van alle
dag en de bijzondere gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan. Het zijn de omstandig-
heden, waaronder en de gebeurtenissen, waarbij moest worden opgetreden, die de
houding van de politie in de zeven grote gemeenten in Noord-Brabant hebben bepaald.

De belangstelling van de Nederlandse overheid voor de politie was in de dertiger
jaren uitermate gering. Het doorvoeren van bezuinigingen   had een grotere prioriteit   dan
de verkrijging van een politieapparaat dat zowel qua omvang als uitrusting de toets der
kritiek kon doorstaan.

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog nam de belangstelling van de
regering voor de politie weliswaar toe, maar van een aanzienlijke uitbreiding van de
sterkte    was geen sprake. Het bestaan   van    vijf soorten politie ressorterend onder   drie
verschillende departementen maakte dat onmogelijk. Vandaar dat er weinig anders over-
bleef dan het inschakelen van leden van de Burgerwacht en het aanstellen van hulpagen-
ten. Opmerkelijk is de aandacht die in sommige gemeenten (vooral in Helmond) de
onvoldoende bewapening van de politie kreeg.

De Mei-dagen hadden in de Brabantse steden een totaal verschillend karakter. Som-
mige steden werden al op de tweede dag bezet, andere steden daarentegen pas na vier
dagen. Vooral in die laatste gemeenten heeft de politie nuttig werk verricht op het gebied
van de hulpverlening na uitgevoerde beschietingen of bombardementen. In vrijwel alle
steden was de aanhouding van Rijksduitsers en NSB-ers bij het uitbreken van de vijande-
lijkheden en hun overbrenging naar interneringskampen de eerste prioriteit. De Helmond-
se politie belandde in een hachelijke situatie door de overbrenging van enkele la:ijgsge-
vangenen naar het politiebureau, die kort nadien werden ontzet door een grote groep
Duitse militairen. Het gehele personeel werd met opgeheven armen buiten tegen de muur
geplaatst, waarbij zelfs sprake zou zijn geweest van de fusillering van zowel de burge-
meester  als de commissaris van politie.

In Breda werd overgegaan tot een algehele evacuatie van zowel de bevolking als het
politiekorps. In Bergen op Zoom werd een dergelijke maatregel op het laatste moment
afgelast. In Breda betekende het ontbreken van een deel van de korpsleiding en van de
korpsleden een extra handicap om het werk in de sterk gewijzigde omstandigheden te
hervatten.

Ofschoon de regering v66r 1940 nauwelijks rekening had gehouden met een vijandelijke
inval, had zij in 1937 wel richtlijnen vastgesteld met betrekking tot de houding die ambte-
naren in een dergelijk geval moesten aannemen. Ingevolge de zgn. 'Aanwijzingen' van de
regering diende het bestuur ter plaatse te blijven en in het belang van de bevolking zijn
taak zo goed mogelijk te blijven vervullen. Indien echter de ambtenaar door in functie te
blijven zodanige diensten aan de vijand zou bewijzen, dat deze groter konden worden ge-
acht dan het nut dat voor de bevolking aan zijn aanblijven was verbonden, dan zou hij
zijn post moeten verlaten. Deze afweging zou iedere politieman ingevolge de 'Aanwijzin-
gen' tijdens de bezetting moeten maken.

Nadat de bezetting half mei '40 in de gehele provincie een feit was, kreeg de politie
al snel te maken met de Duitse autoriteiten, die weliswaar bepaalden dat de Nederlandse
politie werd belast met het bewaren van de openbare rust, orde en veiligheid, maar
tegelijkertijd de politie onder toezicht stelden van de Duitse politie.

De directe inmenging van de Duitse autoriteiten in plaatselijke politieaangelegenhe-
409



den was niet overal even groot. De aanwezigheid van de 'Sicherheitspolizei' in Den
Bosch, Eindhoven en Breda en de 'Ordnungspolizei' in Tilburg speelde daarbij een
belangrijke  rol.

Van de in het vooruitzicht gestelde uitbreiding van de Nederlandse politie is in de
eerste fase van de bezetting in Noord-Brabant, Tilburg uitgezonderd, nauwelijks sprake
geweest.

Gedurende het eerste jaar van de bezetting kreeg de politie vooral te maken met
openbare ordeproblemen als gevolg van de strijd tussen de Weer Afdelingen (WA) van de
NSB en de aanhangers van de Nederlandse Unie. In diverse gemeenten, zoals Tilburg,
Breda en 's-Hertogenbosch, was er sprake van een 'kleine oorlog', waarin de politie voor
een vrijwel onmogelijke taak was geplaatst om te voorkomen dat de strijdende partijen
slaags zouden geraken. In Breda had de politie overigens niet alleen te maken met de WA
maar ook met een zeer fanatieke NSNAP-aanhang.

Vanwege het ontbreken van duidelijke richtlijnen over de bevoegdheden en verplich-
tingen van de WA was het voor de politie uiterst moeilijk adequaat op te treden. Er was
voortdurend kritiek op het optreden van de politie, dat ofwel niet krachtdadig genoeg of te
rigoreus was geweest. Eerst na het openbaar worden van de richtlijnen van Rauter kwam
daarin enige duidelijkheid, maar toen had de WA de heerschappij op straat al veroverd.

Voor Rauter vormde de versnippering van de politie een ernstige belemmering om
de controle op de politie door te voeren. Vandaar dat hij al snel begon met de voorberei-
ding van een reorganisatie van de politie, die moest leiden tot de invoering van een
66nsoortige politie: de Staatspolitie.

Na de opheffing van de gemeenteveldwacht volgde per 1 maart 1941 de opheffing
van de kort tevoren nog uitgebreide rijksveldwacht, zodat er nog maar sprake was van
twee soorten politie  nl. de gemeentepolitie  en de marechaussee.

Rauter, die allerminst tevreden was over de houding van de Nederlandse politie,
eiste eind 1940 een 'loyale medewerking' van alle politiefunctionarissen. Voor hem stond
het vast, dat ingeval van een vijandelijke landing in Nederland of een poging daartoe niet
op de steun van de politie en de marechaussee vertrouwd kon worden. Er was danook
geen reden om de politie als een gewillig verlengstuk van de Duitse bezettingsmacht aan
te merken.

Na de Februari-staking van 1941, waarvan in Noord-Brabant overigens nagenoeg
niets te merken is geweest, kwam er een einde aan een periode van betrekkelijke rust.

Voor Rauter een reden te meer om de invloed op de politie te vergroten. Een uiterst
effectief middel daartoe was om de uitbreiding van de politie te doen geschieden door
middel van de 'nieuwe orde' welgezinde functionarissen. De opleiding van het nieuw aan
te stellen personeel speelde daarbij een belangrijke rol. Vandaar   dat   die werd gecentrali-
seerd in het Politie Opleidings Bataljon te Schalkhaar. Kort daarna werd overgegaan tot
de oprichting van een opleiding tot politie-officier in Apeldoorn, waarbij de instelling van
de kandidaat belangrijker was dan zijn capaciteiten.

Een van de weinige plannen van Rauter die schipbreuk hebben geleden, was de
vorming van een Nederlands politiebataljon, dat dienst zou gaan doen achter het oost-
front. Daarvoor bestond bij de marechaussee, ondanks tal van gehouden wervingsbijeen-
komsten, vrijwel geen belangstelling, zodat hiervan werd afgezien. Dit is eigenlijk het
enige voorbeeld van collectief verzet door een (belangrijk) onderdeel van het politieappa-
raat. De vraag rijst, of bij het bestaan van een andere politie-organisatie er wellicht meer
gelegenheid zou zijn geweest voor collectief verzet tegen door de Duitse bezetter afge-
dwongen maatregelen.

In het najaar van 1941 deden de secretarissen-generaal een beroep op de bevolking
om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan sabotagedaden, omdat zij daardoor niet
de bezettende macht maar in werkelijkheid slechts het Nederlandse volksbelang troffen.
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Het verzet van de politie werd door dit beroep van de 'hoogste Nederlandse bazen' be-
paald niet gestimuleerd. Begin 1942 was het ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad der
Nederlanden, dat met het zgn. 'Toetsingsarrest' al evenmin de politie aanzette tot een
opvoering van het verzet tegen de bezetter.

De reorganisatie van de politie vorderde gestaag. Per 1 maart 1943 werd de
staatspolitie ingevoerd   en   deed de gewestelijk politiepresident zijn intrede. Deze functio-
naris werd niet alleen de korpschef van Eindhoven maar werd tevens fungerend directeur
van politie voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Tegelijkertijd werd in Eindho-
ven de recherche hoofdafdeling gevestigd, hetgeen betekende dat door die afdeling alle re-
cherche onderzoeken werden geleid c.q. gecoOrdineerd. Voor het Eindhovense politie-
korps betekende dit een grote instroom van functionarissen vanuit het gehele land,
waaronder een aanzienlijk aantal ' fouten', hetgeen de werksituatie bepaald  niet ten goede
kwam. Bovendien werd hierdoor de verhouding met de burgerij in ernstige mate aange-
tast, aangezien men steeds minder wist, wie wet en wie niet te vertrouwen waren.

Nu had in Eindhoven weliswaar al in juni 1942 een groot contingent nieuwe
politiefunctionarissen afkomstig van het Politie Opleidings Bataljon Amsterdam zijn in-
trede gedaan, maar de politieke instelling van die groep was bepaald niet slecht. De
commandant van de Orde-politie meende zelfs geen verschil te kunnen constateren in de
instelling van het merendeel van het oude personeel en de nieuw gearriveerde groep.

Het aanzien van de politie bij de burgerij liep in de zomer '42 nog veel meer schade
op en wel door de op last van de secretaris-generaal van binnenlandse zaken doorgevoerde
rijwielvordering. Ondanks de beperkte rol van de politie werd deze veel besproken
maatregel toegeschreven  aan de politie.

Kort na de invoering van de staatspolitie kwam de politie voor een ware krachtproef
te staan. Eind april '43 brak de April-mei-staking uit, waaraan ook in Noord-Brabant op
grote schaal werd deelgenomen. Vooral in het Land van Altena is er sprake geweest van
ernstige schermutselingen, waarbij wegen werden opgebroken en 'foute' elementen
werden gemolesteerd. De politie werd na de afkondiging van het politiestandrecht onder
commando geplaatst van de majoor van de 'Ordungspolizei' te Tilburg, wiens instructies
in   ' volle omvang' moesten worden opgevolgd. De afkondiging   van het politiestandrecht
opende de weg voor een waar schrikbewind.

De politie heeft in die periode onder wel zeer extreme omstandigheden haar werk
moeten verrichten. Niet zo zeer vanwege de invoering van de twaalfurige werkdag maar
veel meer vanwege de strenge orders, die zowel door de Duitse als Nederlandse autoritei-
ten werden uitgevaardigd. Zo mochten er geen waarschuwingsschoten worden gelost,
maar er diende terstond    ' raak' te worden geschoten.    Dat deze opdrachten niet werden
uitgevoerd, wijst erop dat ook binnen de politie-organisatie het (lijdelijk) verzet groeiende
was, zodat inderdaad gesproken kan worden van een 'katalyserende' uitwerking van de
April-mei-staking op veel politiemensen.

Als een soort strafmaatregel voor de April-mei-staking volgde de verplichting tot
inlevering van de radiotoestellen, waarop eveneens door de politie moest worden toege-
zien. De huis aan huis controle samen met PTT-personeel werd echter naar vermogen ge-
saboteerd.

Vanwege de tegenvallende resultaten van de politiereorganisatie volgde de oprich-
ting  van de 'Zwarte-politie uit Ommen',  die werd belast  met de opsporing van degenen
die zich hadden onttrokken  aan de 'Arbeitseinsatz'.   Door de gewestelijk politiepresident
werd de instelling van speciale afdelingen 'Politieke politie' of 'Preventieve politie'
voorgeschreven, die zich zouden gaan bezighouden met de opsporing van onderduikers en
joden.

Voor de gewone politiefunctionarissen was het een moeilijke tijd. Het optreden van
de nieuwe onderdelen maakte de manoeuvreerruimte voor hen nog geringer, terwijl de
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verhouding met de burgerij aanzienlijk verslechterde.
De periode tussen de invasie en de bevrijding is ook voor de politie een zeer

bewogen tijd geweest. In die periode was het vooral het optreden van de Nederlandse
Landwacht dat voor de bevolking een ware plaag betekende, terwijl de politie werd
gedwongen diezelfde Landwacht in te schakelen voor bewakingsdoeleinden. De verstand-
houding van de politie met de Landwacht was bepaald slecht, maar dat was bij de burgerij
niet bekend.

Tijdens en na 'Dolle dinsdag',  toen er sprake  was van een machtsvacuum, diende  de
politie een groot improvisatievermogen aan de dag te leggen. Er waren door de Duitsers
gearresteerde politieke gevangenen vrijgelaten en vooraanstaande NSB-ers gearresteerd,
hetgeen tot de meest vreemde situaties heeft geleid. In Roosendaal en Nispen moest het
vrijwel voltallige politiekorps onderduiken.

Na de operatie 'Market Garden' werd op 18 september '44 Eindhoven en een week later
Helmond bevrijd. Pas in de laatste week van oktober '44 werden de andere Brabantse
steden bevrijd, waarmede een einde kwam aan een periode van onderdrukking en ontbe-
ring, die diepe sporen zou achterlaten.

Tijdens de bezetting stond de politie voor de moeilijke opgave haar werkzaamheden
onder toezicht van de Duitse politie uit te voeren. Vooral de handhaving van de openbare
orde had door het optreden van de WA een geheel ander karakter dan v66r mei '40.

Gaandeweg dienden zich geheel andere en veel ernstigere vormen van verstoring
van de openbare orde aan in de vorm van sabotage en overvallen op gemeentehuizen en
distributiekantoren. Dit had tot gevolg, dat de beveiligingsmaatregelen op last van de
Duitse en Nederlandse politieautoriteiten aanzienlijk moesten worden uitgebreid.

Een bijkomend effect van de sterke toename van het aantal bewakingsobjecten is in
ieder geval geweest, dat de politie nog nauwelijks gelegenheid had om te surveilleren en
routinematige controles uit te voeren. Door een groot aantal onderduikers en burgers die
'de boer opgingen voor levensmiddelen',  werd dit allerminst betreurd.

Door de politie werd met betrekking tot de naleving van de economische wetgeving
in het algemeen met de nodige omzichtigheid opgetreden zolang er geen sprake was van
woekerprijzen. Bovendien was de zwarte handel dermate ingeburgerd, dat vrijwel ieder-
een, die het zich veroorloven kon, daaraan deelnam, de politiemensen niet uitgezonderd.

Bij het gematigde politieoptreden heeft een belangrijke rol gespeeld dat de doorsnee

politieman afkerig was van het overdragen van overtreders aan de 'Sicherheitspolizei' in
Den Haag, aangezien dit vrijwel steeds tot gevolg had, dat betrokkenen werden tewerkge-
steld in Duitsland of terechtkwamen in een Nederlands werkkamp of Duits concentratie-
kamp.

Ondanks het feit dat de rijkscommissaris in mei 1940 had verklaard Nederland geen
vreemde ideologie te willen opdringen, volgden al spoedig de eerste maatregelen tegen

joodse ambtenaren. De invulling van de zgn. 'Arierverklaring' en afhankelijk daarvan het
ontslag van joodse ambtenaren zijn daarvan het bewijs. Vrijwel tegelijkertijd volgde de
meldingsplicht voor alle joodse inwoners en na de ongeregeldheden in de jodenbuurt in
Amsterdam de instelling van de Joodse raad. Intussen werd door de Duitsers een aantal

maatregelen tegen de joden doorgevoerd, die haaks stonden op hun bewering dat er voor
geen 'joods probleem' bestond. De bordjes 'Voor Joden verboden' deden hun intrede en
in den lande werden de eerste razzia's tegen joden gehouden.

Begin 1942 volgde de tewerkstelling van werkeloze joden en daarna de invoering
van de hatelijke 'Jodenster', hetgeen de inteiding vormde  voor de deportatie  van een deel
van de Brabantse joden in augustus van dat jaar. Het aandeel van de politie bij de
deportatie van joden in Noord-Brabant is in augustus '42 beperkt gebleven tot de bezor-

ging van de van de 'Sicherheitsdienst' in 's-Hertogenbosch afkomstige deportatiebevelen
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en de begeleiding vanaf het plaatselijke meldpunt naar de verzamelplaats in 's-Hertogen-
bosch en later in Vught. Bovendien moesten door de weggevoerde joden de sleutels van
hun woningen bij de politie worden ingeleverd, waarna registratie van de achtergelaten
inventaris volgde. Gezien het betrekkelijk grote aantal joden, dat geen gevolg had
gegeven aan de bezorgde oproep om zich te melden, werd in oktober '42 de procedure
gewijzigd en werden in veel gevallen de joden vlak voor het vertrek -zonder waarschu-
wing vooraf- thuis opgehaald.

lien echt kwalijke rol van de politie vormde de opsporing en arrestatie van onderge-
doken joden, hetgeen vrijwel uitsluitend gebeurde door enkele daarvoor geselecteerde
politiefunctionarissen, die deel uitmaalaen van de 'Politieke Politie' of die waren
gedetacheerd   bij de 'Sicherheitspolizei'   of  de   'SD'. Deze kleine groep apert 'foute'
politefunctionarissen, die voor het merendeel eerst tijdens de bezetting in dienst was
getreden, hebben hierdoor in belangrijke mate gezorgd voor het slechte imago van de
politie.

Blijft de vraag wat de politie anders heeft kunnen doen dan op haar manier te
trachten te 'redden  wat  er te redden  viel', als zelfs de Joodse raad nauwelijks  een  rol  van
betekenis heeft gespeeld in de vertraging van de deportatie om maar niet te spreken over
de voorkoming daarvan.

Dit alles neemt overigens niet weg dat de deportatie van de joden een 'zwarte
bladzijde' in de geschiedenis van de politie zal blijven, ondanks alle verzachtende
omstandigheden, die zijn aan te voeren en de inspanningen en offers, die door individuele
politiefunctionarissen ter voorkoming van dit onheil zijn gebracht.

Door de Duitse autoriteiten werd van de politie niet alleen de handhaving van de
openbare orde verwacht maar ook een krachtdadig optreden met betrekking tot de
controle op de naleving van wetten en verordeningen. De Nederlandse politiefunctiona-
rissen, die voor mei 1940 toch al niet veel processen-verbaal opmaakten, zagen weinig
reden om hun gedragspatroon te wijzigen. Om enigszins de schijn op te houden zochten
zij daarom hun heil veelal in het opmaken van processen-verbaal en later in het aanbieden
van betaalde waarschuwingen voor onschuldige overtredingen. De nadelige gevolgen voor
de overtreders bleven daarbij beperkt tot het moeten betalen van een gering geldbedrag,
maar zelfs een dergelijk genuanceerd optreden werd door een deel van de burgerij aange-
merkt als 'medewerking  aan de bezetter'.

Aanvankelijk werd niet alleen door de Duitse maar ook door de Nederlandse autori-
teiten, zowel in Nederland als in Engeland, verzet volledig afgewezen vanwege de
daaraan voor de bevolking verbonden risico's. Naarmate de bezetting langer duurde, nam
het verzet echter toe, waarvan de April-mei-staking een duidelijk voorbeeld is.

De druk op de politie om loyale medewerking te verlenen aan de opsporingsactivi-
teiten van de 'Sicherheitspolizei' was bijzonder groot. Dit bracht de korpschefs ertoe om
op zijn minst op papier de indruk te wekken, dat zij het personeel opdracht hadden gege-
ven de gevraagde medewerking te verlenen. De manoeuvreerruimte was evenwel gering
en vandaar dat zij welhaast gedoemd waren om te worden gekwalificeerd als 'zwakke lei-
ders'. Dit neemt overigens  niet  weg,  dat een aantal politie-officieren hun medewerkers,  in
het bijzonder in kritische omstandigheden, wel wat meer tot steun had kunnen zijn.

Vastgesteld kan worden dat het waarschuwen van burgers, die gevaar liepen te
worden gearresteerd   of te worden ingezet  in het kader  van de 'Arbeitseinsatz', op grote
schaal door politie heeft plaatsgevonden, waardoor veel onheil voorkomen kon worden.

In de laatste fase van de bezetting was er sprake van een toenemende betrokkenheid
van politiefunctionarissen bij het georganiseerd verzet, hetgeen de kans op het slagen van
overvallen aanzienlijk deed toenemen. Veel individuele politiefunctionarissen hebben een
niet onbelangrijk aandeel geleverd in het verzet en daarvoor vaak een hoge prijs moeten
betalen. Helaas was dit vaak het gevolg van een doldriest optreden, dat niet overeenkwam
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met het doorgaans zorgvuldige optreden van de politie.

Ofschoon de taakstelling van de politiekorpsen in de zeven grote Brabantse steden tijdens
de bezetting dezelfde was en zij met dezelfde voorvallen werden geconfronteerd, wil dit
niet zeggen dat dit zich op een gelijke wijze heeft voltrokken.

In Bergen op Zoom was er pas half december '40 sprake van de eerste demonstratieve
mars van de WA door de stad, die ook prompt voor de nodige ongeregeldheden zorgde,
waarbij ook Duitse militairen betrokken waren. Een jaar rond kerstmis later zorgde een
vermeende bomaanslag andermaal voor de nodige opschudding en moest er in verband
daaremede een aantal gijzelaars worden aangehouden. Vanaf het prille begin van de bezet-
ting heeft er in Bergen op Zoom een bewakingsdienst bestaan, waardoor het politiekorps
minder dan in andere steden ingezet moest worden voor bewaking van opslagplaatsen en
gebouwen. Ondanks de betrokkenheid van een lid van het Bergse politiekorps bij de
overval op het distributiekantoor in '44 werd dit door de amateuristische aanpak een
volslagen mislukking. Enkele daarbij betrokken personen werden gearresteerd en nadien
gefusilleerd, terwijl de Bergse politieman zich aan een arrestatie wist te onttrekken en kon
onderduiken.

Ondanks het feit dat slechts 66n rechercheur gedurende een korte periode lid van de
NSB is geweest en er niemand gedetacheerd is geweest bij de 'Sicherheitspolizei' had het
Bergse korps aan het einde van de bezetting bepaald geen goede naam. Dit was in belang-
rijke mate het gevolg van een gebrek aan discipline, de betrokkenheid bij een aantal
incidenten en het gebruik van alcoholhoudende drank in diensttijd. Commissaris Hoeve
heeft hien'oor in het kader van de zuivering een buitensporig hoge prijs moeten betalen,
hetgeen door een eervol ontslag maar ten dele goedgemaakt is. Indien daarbij ook nog het
gesol met de Schalkhaarders in aanmerking wordt genomen, kan de conclusie niet anders

zijn dan dat in Bergen op Zoom de gevolgde zuiveringsprocedure in hoge mate onzorg-
vuldig is geweest.

Gezien de uitgebreidheid van de gemeente Roosendaal en Nispen en het fungeren als
internationaal spoorwegknooppunt was naast het Roosendaalse politiekorps een uitgebreide
brigade van de koninklijke marechaussee aanwezig. Toen deze brigade als gevolg van de
reorganisatie werd opgeheven, werd het politiekorps op papier aanzienlijk uitgebreid maar
konden de vacatures slechts ten dele worden opgevuld, hetgeen overigens wel de instroom
van 'foute' elementen inhield. Vandaar dat ook in Roosendaal het oordeel over de politie
niet onverdeeld gunstig was, hetgeen niet zo verwonderlijk was, aangezien vier nieuw
benoemde functionarissen lid van de 'SS' en drie anderen en een hulpagent lid van de
NSB waren. Een duidelijk stabiliserende factor is de komst van luitenant Stuitje, door wie
de contacten met de illegaliteit zijn versterkt en door wiens toedoen een werkbare situatie
werd geschapen voor de aanhouding van politieke delinquenten.

De Roosendaalse korpschef Baselier weigerde in februari '44 mede te werken aan
een onderzoek naar de herkomst van valse vrijstellingen voor de inzet van arbeidskrachten
bij de aanleg van de verdediginswerken rondom de stad. Na zijn onderduiken volgde de
arrestatie van familieleden en nadien van diens inmiddels ondergedoken echtgenote en hun
drie kinderen, die tot september '44 hebben verbleven in het kamp Vught. Desondanks is
commissaris Baselier na de bevrijding, terwijl hij in het niet bevrijde deel van ons land
vertoefde, geschorst   in zijn functie. Later    is hij formeel opnieuw    in   zijn oude functie
aangesteld, maar werd hem tegelijkertijd eervol ontslag verleend.

Als belangrijk spoorwegknoopunt werd Roosendaal al in de Mei-dagen '40 en
nadien nog  tal van malen gebombardeerd.  Na het bombardement  van eind mei  '44 is  een
groot gedeelte van de bevolking uit Roosendaal weggetrokken.
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'Dolle dinsdag' zorgde in Roosendaal voor grote opschudding onder het Roosendaal-
se politiekorps. Er waren al enige NSB-ers als politiek delinquent aangehouden en Stuitje
was al bezig hulpagenten aan te nemen, toen de 'Ordnungspolizei' voor het politiebureau
verscheen. Het aanwezige personeel kreeg nog de gelegenheid om via de achterzijde het
bureau te verlaten en vervolgens onder te duiken.

Vanwege de late terugkeer van een aantal geevacueerde politiefunctionarissen had het
Bredase politiekorps een moeilijke start onder de gewijzigde omstandigheden. Naast de
veelal niet ernstige ordeverstoringen als gevolg van de confrontatie van de WA' met leden
van de Nederlandse Unie, had de Bredase politie vooral te maken met de militante
NSNAP-aanhang onder leiding van Jos Driessen. Naast het op grote schaal ingooien van
ruiten bij politieke tegenstanders, was er in Breda sprake van het veelvuldig bekladden en
bevuilen van panden, hetgeen zelfs door de leiding van de NSB en de NSNAP openlijk
werd  afgekeurd.

Ofschoon de strategie van commissaris De Bruijn erop gericht was bestaande
vacatures niet op te vullen en daardoor instroom van 'foute' elementen te voorkomen,
waren er elf (vooroorlogse) politiefunctionarissen lid van de NSB. De enige mogelijkheid
om van hen af te komen was om hen in de gelegenheid te stellen opleidingen te laten
volgen in Schalkhaar en Apeldoorn en hen elders promotie te laten maken, hetgeen ten
dele   gelukt   is. Van degenen   die in Breda zijn gebleven, hebben   er   een   paar   een   zeer
slechte reputatie verworven als medewerkers  van de 'Sicherheitspolizei'.   Door  de  'Sipo'
is vanuit de KMA in Breda een waar schrikbewind uitgeoefend, dat een groot aantal
verzetsstrijders, waaronder twee marechaussees uit Baarle Nassau, met de dood heeft
moeten bekopen. Het zijn vooral de gedetacheerde Nederlandse politiefunctionarissen, die
ook in Breda het aanzien van de politie ernstige schade hebben berokkend. Veel onheil is
voorkomen kunnen worden door het opmerkelijke optreden van inspecteur Greve, die
ongewild de rol was gaan vervullen van verbindingsman tussen de Duitse autoriteiten en
het Bredase politiekorps of zelfs de Bredase gemeenschap.

In Tilburg was het streven van de vooroorlogse commissaris van politie Preusting en diens
burgemeester er duidelijk op gericht om door de aanwezigheid van voldoende politie esca-
latie van de problemen tussen WA en leden van de Nederlandse Unie te voorkomen.
Daardoor werd de WA ook de mogelijkheid onthouden om in afwachting van de komst
van de politie zelf op te treden, hetgeen overigens door het provocerende optreden van de
WA niet steeds voorkomen kon worden. Dit heeft zelfs geleid tot een aantal confrontaties
van politie met WA. In Tilburg is er ook sprake geweest van een groot aantal incidenten,
waarbij Duitse militairen betrokken waren.

Van grote invloed op het optreden van de Tilburgse politie is de komst van de
nieuwe korpschef majoor Boersma geweest. Hij is het, die met enkele anderen, zoals

opperluitenant Burger en opperwachtmeester Gerrits, een zwaar stempel heeft gedrukt op
het Tilburgse politiekorps. Het feit dat burgemeester Van de Mortel tot medio 1944 in
functie is gebleven, is zeker een factor van betekenis geweest, waarmede door Boersma
terdege rekening werd gehouden. Zo maakte hij op de via de burgemeester ingezonden

maandverslagen nog aparte aanvullende rapporten, die getuigde van een veel radicalere
aanpak. Opmerkelijk is de door Boersma geclaimde rol bij de deportatie in augustus '42
van joden uit Tilburg. Hij zou toen adjudant Neve de oproepingen een dag eerder hebben
doen bezorgen, waardoor veel joden konden onderduiken. Deze opstelling steekt schril af
bij de door hem verstrekte opdrachten naar aanleiding van ontvangen anonieme klachten
om ondergedoken joden te arresteren.
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De aanwezigheid van diverse Duitse en Nederlandse instanties en functionarissen vormde
voor de politie in 's-Hertogenbosch een extra handicap, alhoewel men daar als provincie-
hoofdstad al wel enigszins vertrouwd mee was. Aanvankelijk waren er nauwelijks openba-
re ordeproblemen, maar na een bezoek van de WA uit Tilburg werd ook de plaatselijke
WA actief. Door middel van een uitgebreide surveillance werd getracht het ontstaan van
'volksmassa's' te voorkomen. Vanaf februari '41 was er vrijwel ieder weekeinde in de
binnenstad sprake van 'opeenhopingen van personen',  die vaak aanleiding gaven tot relle-
tjes. Vanaf half mei '41 wordt er door de WA geregeld geweldadig opgetreden, hetgeen
voor de illegaliteit aanleiding was om op te roepen om de WA te negeren en uit de
binnenstad weg te blijven.

Het Bossche politiekorps telde slechts twee NSB-leden, maar ondervond veel hinder
van aldaar operende bijzondere opsporingsdiensten zoals de Arbeidscontroledienst (ACD)
en de Landwacht. Vooral het drieste optreden van de ACD in de regio Den Bosch heeft
veel slachtoffers gemaakt. Het is dan ook niet te verwonderen dat op een berucht lid van
de ACD, algemeen bekend als 'De Kin' een aanslag werd gepleegd, waarbij hij werd ge-
dood en zijn vrouw werd gewond.

Opmerkelijk is dat in Den Bosch geen aparte afdeling 'Preventieve politie' is
gevormd, maar dat voor de werkzaamheden ten behoeve van de Duitse autoriteiten
vrijwel alle leden van het politiekorps werden ingezet.

Het Eindhovens politiekorps heeft meer dan welk ander korps de gevolgen van de reorga-
nisatie ervaren. Na de benoeming van de eerste hoofdcommissaris van politie in januari
'41, werd per 1 maart 1943 een gewestelijk politiepresident benoemd, die niet alleen de
chef werd van het het Eindhovense korps maar ook de leiding kreeg over de politie in
Noord-Brabant en Limburg. De combinatie   van deze functies heeft  tot de nodige bestuur-
lijke problemen aanleiding gegeven, waaronder een hooglopend conflict met de Eindho-
vense gemeentesecretarie.

De dagelijkse leiding van de geunformeerde politie berustte bij de commandant van
de ordepolitie, de per half september '41 benoemde majoor Vermeulen, die meer dan de
politiepresident een stempel heeft gedrukt op het functioneren van de Eindhovense politie.
Vermeulen hoopte dat met de instroom van nieuwe politiefunctionarissen de mentaliteit
zou verbeteren, maar kwam daarin bedrogen uit. Onder de in juni '42 gearriveerde groep
uit Amsterdam afkomstige wachtmeesters was er nauwelijks een sympatisant met de
nieuwe orde te vinden. Dit was wel het geval bij de na de reorganisatie benoemde
functionarissen, waaronder zich zowel leden   van  de   'SS',   de   NSB   als het Rechtsfront
bevonden.

Vooral de leden van de op last van de gewestelijk politiepresident gevormde groep
'Preventieve politie' hebben zich bezig gehouden met de jacht op joden en onderduikers.
Daarbij werd veelvuldig gebruik gemaakt van vuurwapens, waarbij tal van slachtoffers
zijn gevallen. Zowel door de komst van vele nieuwe politiefunctionarissen, waaronder een
aantal 'foute' elementen, als het optreden van vooral de leden van de 'Preventieve politie'
is de vertrouwensrelatie tussen politie en burgerij vrijwel verloren gegaan.

In februari 1941 is het in Eindhoven tot een ernstige confrontatie tussen de WA en
de politie gekomen, waarbij het politiebureau werd belegerd door een groep WA-ers, die
een tiental ruiten van het bureau hebben ingegooid. Ook in een aangrenzend pension,
waar veel politiemensen verbleven, werden door hen vernielingen aangericht.

Kort daarna stond het Eindhovense onverwacht voor een grote krachtproef, toen de
viering van het vijftigjarig jubileum van de Philips'fabrieken uitgroeide tot een waar
volksfeest.   Door de Duitsers   werd het gezien  als een 'oproer', waaraan  door de komst
van de 'Grune Polizei' -en een geweldige regenbui- een einde kwam.
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Na het incident in Hetmond met de krijgsgevangen gemaakte Duitse militairen bleek
duidelijk hoe slecht de verhoudingen waren tussen korpschef Loves en zijn medewerkers.
Toen Loves eind 1941 buiten dienst werd gesteld, werd hij opgevolgd door een korpschef
van nationaal-socialistische huize, die evenwel alle kwaliteiten miste om leiding te geven
aan een politiekorps. Binnen het jaar werd hij wegens ongeschiktheid ontslagen en werd
inspecteur De Groot alsnog tot korpschef benoemd.

Kort na diens benoeming kreeg hij al te maken met de April-mei-staking, die in
Helmond door de arrestatie van burgemeester Moons extra relief kreeg. De rol van Kling-
beil, een medewerker van de 'SD' uit 's-Hertogenbosch, in het onderzoek naar de staking
in Helmond is niet helemaal duidelijk geworden, maar aangenomen mag worden, dat hij
uiterst gematigd is opgetreden.

Ook in Helmond waren het voornamelijk de bij de 'Sicherheitspolizei' gedetacheer-
de  politiemensen  en de leden  van de 'Politieke politie',  die zich bezig hebben gehouden
met de arrestatie van onderduikers en joden. Doordat door andere leden van het korps aan
het slot van het bureau van de leden van de 'Politieke politie' was geknoeid, kon veel
onheil voorkomen worden. Mede daardoor was er in Helmond sprake van een uitgebreid
waarschuwingssysteem, waaraan door een groot aantal leden van het korps is deelgeno-
men. De arrestatie van een drietal joden, die na een verkeerd begrepen waarschuwing,
toch nog werden gearresteerd, is hoogst betreurenswaardig.

Behoudens de overbrenging van de Duitse krijgsgevangenen en de April-mei-staking
is   er in Helmond geen sprake geweest van ernstige verstoringen   van de openbare   orde.
Het Helmondse politiekorps heeft bij de uitoefening van zijn taak veel steun ondervonden
van burgemeester Moons, die zich zeer intensief met het korps heeft bezig gehouden en
daarbij vooral de korpschef tot steun is geweest.

Na de bevrijding was er sprake van een grote verwarring, omdat de politieke delinquenten
aangehouden moesten worden door een gezuiverd politieapparaat. Door de illegaliteit
werd het echter als vanzelfsprekend beschouwd. dat dit door hen zou gebeuren, temeer
omdat de politie  nog niet gezuiverd  was. Een ernstig conflict tussen de procureur-generaal
Speyart van Woerden en de binnenlandse strijdkrachten was het gevolg. Intussen werden
de politieke delinquenten in hoofdzaak aangehouden door de binnenlandse strijdkrachten,
waarbij in enkele steden door middel van praktische constructies een werkbare situatie

werd geschapen.
Het was van het grootste belang, dat de politie na de bevrijding haar taak weer zo

snel mogelijk zou vervullen. Aanvankelijk bleef een deel van de door de bezetter

ingevoerde politieorganisatie van kracht met uitzondering van de rangen en het zgn.
'verduitste uniform'.

Ter vervanging van de in het kader van de zuivering tijdelijk buiten dienst gestelde
of ontslagen politiefunctionarissen werden op grote schaal hulpkrachten aangesteld,
waarbij ook de leden van de voormalige burgerwacht weer werden ingeschakeld. Van een
nieuwe regeling van de politieorganisatie kon, zoalng het gehele land niet bevrijd was,
geen sprake zijn. Toen dit het geval was, werd in november '45 met de afkondiging van
het Politiebesluit 1945 de ingevoerde 66nsoortige politie onder 86n departement afgeschaft
en was er wederom sprake van gemeentepolitie en rijkspolitie en werd door de koninklij-
ke  marechaussee de militaire  taak weer uitgevoerd.

De zuivering van het politieapparaat was een eerste vereiste om de politie haar taak
weer te kunnen laten vervullen. In de praktijk bleek de in Londen opgestelde regeling niet
uitvoerbaar. De zuiveringsprocedure vroeg veel meer tijd dan was voorzien, hetgeen voor
de illegaliteit en de burgerij moeilijk was te accepteren. Maar ook voor de politiefunctio-
narissen leverde de moeizame en langdurige procedure de nodige irritatie en frustatie   op.
Was er wel sprake van snel doorgevoerde procedures, dan waren de kansen op een on-
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zorgvuldige aanpak niet denkbeeldig. Eerst gaandeweg zou het criterium van het 'fout'
zijn de maatstaf vormen voor het nemen van maatregelen en niet het gemaakt hebben van
fouten. Geconstateerd kan worden, dat de gevolgde zuiveringsprocedure in veel steden
allesbehalve zorgvuldig is geweest. Opvallend zijn de harde maatregelen tegen een aantal
korpschefs, die later vrijwel volledig teruggedraaid moesten worden wegens 'gebrek aan
bewijs'.   Ook de zuivering   van   de zgn. 'Schalkhaarders' is bepaald niet vlekkeloos
verlopen en heeft zowel bij de burgerij als bij de betrokkenen veel irritatie en onbegrip
opgeleverd.

Dat de bezetting een funeste invloed heeft gehad op de normen en waarden, behoeft
geen nader betoog. Toch was het voor de politie wel bijzonder moeilijk om weer in het
gareel te komen. Jarenlang had men alles gedaan om het effect van de door de Duitsers
genomen maatregelen te ondermijnen. Geen middel werd geschuwd. Van het waarschu-
wen van op te halen personen tot het opmaken van valse ambtsedige rapporten of
processen-verbaal. Gegeven opdrachten werden     niet of slechts     ten dele uitgevoerd,
hetgeen door de burgerij en de illegaliteit op hoge prijs werd gesteld en eigenlijk ook
werd verwacht. Zelfs voor de politiefunctionaris was het verschil tussen het mijn en het
dijn vervaagd en was zijn integriteit lang niet meer vanzelfsprekend.
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SUMMARY

It may be questioned whether the police-force operating during the second world war
deserves the negative representation which has since become current, considering the
extremely unfavourable circumstances in which this organisation had to acquit itself of its
task. To that end an enquiry has been made into the functioning of the police in seven of
the larger municipalities in Noord Brabant. An attempt has been made to present a clear
picture of their day-to-day    work    and the unusual events    that took place.     It    was    the
circumstances in which they worked and the events that demanded action that determined
the policework in the seven larger municipalities in Noord Brabant.

The authorities were not highly interested in the police force in the thirties. Economising
was more important than obtaining a police force that could stand the test of criticism as
to its size as well as to its equipment.
Although it is true that on the eve of the Second World War the government took a
renewed interest in the police force, a considerable expansion of its strength was out of
the question. Besides, the existence of five types of police force coming under three
different departments made taking adequate measures even more difficult.
For that reason there was little else to be done than involving members of the vigilante
patrols and appointing auxiliary constables. Quite remarkable is the attention focused on
inadequate arming  in some municipalities (especially in Helmond).
The  first  days  of  May   1940 were totally different  for the various Brabant towns.   Some
towns were occupied as soon as the second day, others perhaps after four days. Especially
in those last mentioned municipalities the police did a useful job by way of maintaining
public order and in particular by providing relief after shelling raids or bombardments.

On the outbreak of hostilities the arrest of people of German origin and members of the
National Socialist Party and their transport to internment camps took priority in almost all
cities. In Helmond members of the police-force found themselves in a tricky situation
after having transferred a number of POW's to the police station, who were shortly after
set free by a large group of German soldiers. The complete force was put against a wall
outside, 'hands up', and is was alleged that the execution of the burgomaster as well as
the Chief Constable had been at issue. In Breda the complete evacuation of all the citizens
together with the police force was carried out. In Bergen Op Zoom a similar measure was
cancelled at the last moment. In Breda the absence of part of the officers in charge and of
the body of the police force became an extra handicap to resume work in considerably
altered circumstances.

Although the government had hardly taken into account the possibility of hostile invasion,

situations.
it had laid down guidelines for the attitude to be adopted by civil servants in such

Resulting from the so-called 'Aanwijzingen' (Instructions) by the government, councils
were to stay and acquit themselves of their tasks as well as they could. If, however, by
staying in office the civil servant would render services to the enemy, he was to consider
which was of greater importance: the advantage to the enemy or the benefit of his staying
to the population. If the balance were to tip to the enemy's side, he would have to leave
his post. In spite of the fact that the police were not acquainted with this point of
instruction, the individual police officer was expected to weigh up the pros and cons
during the occupation.
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In practice this meant that the average policeman -just as many others- carried on his
duties during this period 'to avoid making matters worse'.

After the subjection of the whole province by 15th May the police were soon confronted
with the German authorities, who indeed stipulated that the Dutch police were responsible
for maintaining public peace, order and safety, but who placed the constabulary under the
supervision of the German police at the same time.
The German authorities did not interfere in police affairs in equal measure in all munici-
palities. It appears that, among the cities in Brabant, 's-Hertogenbosch bore the brunt on
account of a profound interest taken in its affairs by the 'Ortskommandant'. 's-Hertogen-
bosch found itself in an unenviable position. The fact that the 'Sicherheitspolizei' was
stationed in Breda and Eindhoven played an important part in those municipalities too,
while the presence in Tilburg of the 'Ordnungspolizei' -better known as 'GrOne Polizei'-
often caused situations deviating from conditions in other Brabant communities.

In the first phase of the occupation in Noord Brabant the anticipated extension of the
Dutch police was hardly realised, except in Tilburg
In the first year of the occupation the police mainly came up against problems of public
order as a result of contention between the Defence Units (WA) of the NSB and the
members of the Nederlandse Unie. In several towns -e.g. Tilburg, Breda and 's-Herto-
genbosch- conditions could be qualified as a 'minor war' in which the police had the
practically impossible task of preventing the two sides from actually clashing. In Breda,
however, the police did not only encounter the WA, but also the highly fanatical
followers of the NSNAP.

Owing to the absence of clear directions as to the powers and obligations of the WA it
was  extremely di fficult  for the police  to act competently. There was continual criticism  of
police action, which had either been too rigorous or not vigorous enough. Only the
publication of Rauter's guidelines brought some clarity, but by then the WA had gained
supremacy   in the streets.

For Rauter the fragmented police force was a serious drawback to implementing the
supervision of the force.

That was why at an early date he started preparations for a reorganisation of the Police,
which was to lead to the introduction of an undivided body of police: the State Police.
Following  upon the abolition  of the Rural Police in March  1941, the abolition  of  the  only
recently extended County Police was realised, so that there were in fact only two types
of police left, namely the Municipal Police (marechaussee) comprising about 14.000 men
resorting under Home Affairs, and the Military Police comprising about 6.000 men
resorting under the Ministry of Justice.

At the end of 1940 Rauter, who was not at all pleased with the attitude of the Dutch
Police, demanded a 'loyal co-operation' from all police officials. At that time it was
already clear to him that in case of an enemy attempting to land or actually landing in the
Netherlands, there was no support to be expected from the police or Military Police. As
early as that it was out of the question that the police would be a willing extension of the
German occupation force.

After the February Strike of 1941, which by the way was hardly noticed in Noord
Brabant, a period of relative quiet came to an end.
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Another reason for Rauter to intensify the influence on the police. An extremely effective
means to that end Was the expansion of the police force by means of officials who
sympathised  with  'the new order of the society'.
The training of the newly to be appointed personnel played an important part in this
matter. For that reason it was centralised in the Police Training Battalion in Schalkhaar.
Shortly after followed the establishment of a Training College for Higher Police Officials
in Apeldoorn, where the political attitude of the candidate was more important than his
capacities.

One of Rauter' s few plans    that   came to nothing   was the formation   of a Dutch police
battalion that was to serve behind the East Front. The Military Police showed little or no

interest, in spite of numerous recruitment gatherings, so that this plan had to be relinquis-
hed. This is actually the only example of collective resistance by an (important) branch of
the police organisation. The question arises whether in case of a different police organisa-
tion there might have been more scope for collective resistance against measures enforced
by the German occupation force.

In the latter half of 1941 the Secretaries General appealed to the population to put an end
to acts of sabotage as soon as possible, as they did not strike the occupying force but
actually only affected the Dutch national interest. The police were not exactly incited to
resistance by this appeal from the 'highest Dutch bosses'.

Neither did our highest Court of Justice, the Supreme Court of the Netherlands, actually
encourage the police to step up their resistance against the occupying force in the first
half of 1942. As a matter of fact the Supreme Court had expressed as its opinion that the
Dutch magistrate was not to judge the intrinsic worth of a law or its reasonableness.
Neither could he verify a law against a treaty such as that which the Land-War-Regulation
1907 was part of and against a regulation like the 'Fuehrer's decree'

The effect of this judgement on the police was a strengthening of the opinion that, if the
highest court of law could undertake nothing, little else remained for the police to do but
supervise the compliance with those regulations.
The organisation of the police made steady progress. By 1st March 1943 the State Police
was   introduced   and the regional police president  took  up o ffice. This official   did   not  only
become the Chief Constable of Eindhoven, but also acting director of the police for the
provinces of Noord Brabant and Limburg. At the same time the main department of
criminal investigation was domiciled in Eindhoven, which meant that all investigations
were conducted or co-ordinated by this department. The consequences were enormous,
particularly  for the Eindhoven constabulary Besides a serious shortage of office premises
this meant a great influx of officials from all parts of the country, including a considera-
ble number of quislings, which did not at all improve working conditions. Moreover,
relations with the citizens seriously deteriorated, as it became less and less certain who
was and who was not to be trusted.
It is true that as early as June 1942 a large contingent of new police officials from the
Amsterdam Police Training Battalion had started work in Eindhoven, but the political
attitude of this group was by no means bad. And So the commander of the police in
charge of order thought he could see no difference between the mentality of the majority
of the old personnel and the group that had newly arrived.

Police prestige among the citizens suffered even more damage in the summer of 1942:
this was caused by the implementation of the requisitioning of bicycles by order of the
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Secretary General of the department of Home Affairs. This much discussed measure was
attributed to the police, although they played only a small part.
Shortly after the introduction of the State Police, the force came up against a test of its
real powers. At the end of April 1943 the April May Strike broke out, which was joined
on a large scale in Noord Brabant.
Particularly in Land Van Altena serious skirmishes took place in which roads were
broken up and quislings molested.
After the promulgation of summary proceedings for the police, they were placed under
the command of the major of the 'Ordnungspolizei' in Tilburg, whose orders were to be
obeyed  'to  the  full'. This proclamation of summary proceedings paved  the  way  for  a  true
reign of terror. In Eindhoven alone seven strikers were sentenced to death by the
'Polizeistandgericht' and summarily executed. In that period the police had to carry on
with their job in extreme circumstances indeed: not so much on account of the introducti-
on of a twelve hour day, but rather due to the strict orders  from both German and Dutch
authorities. No warning shots were to be fired, but orders were for striking home
immediately. These orders not being carried out illustrates that within the police organisa-
tion (passive) resistance was growing, too, which justifies the idea of a catalysing effect
of the April May Strike on many police officers.

In spite of the fact that in May 1940 the Reichskommissar had stated he did not wish to
enforce a strange ideology upon the Dutch, the first measures against Jewish civil
servants followed shortly.
The filling-in of the so called 'Declaration of Aryan Origin' and dependent on that the
sacking of Jewish civil servants, are proof of this.
Almost simultaneously followed the duty to report for all Jewish inhabitants and after the
riots in the Jewish quarter in Amsterdam, the establishment of the Jewish Council.
In the meantime the occupying force took several measures against the Jews in spite of
having denied that there was a 'Jewish problem' in the Netherlands. Door-plates reading
'Out of bounds for Jews' started to appear and throughout the country the first raids on
Jews took place.

In the first half of 1942 the re-employment of unemployed Jews followed and after that
the  introduction  of the detested  'Star of David', which  was the prelude  to the deportation
of a part of the Brabant Jews in August of that year.
The police contribution to the deportation of Jews in Noord Brabant in August 1942 was
restricted to the delivery of the deportation orders from the 'Sicherheitsdienst' in 's-
Hertogenbosch and escorting the Jews from the place where they had to report, to the
meeting point  in

'
s-Hertogenbosch and later in Vught.

Besides, the Jews that were being led off into captivity had to hand over the keys of their
houses to the police, after which an inventory was  made of what they had left behind.
Considering the relatively large number of Jews that had not responded to the summons to
report, the procedure was modified in October 1942 and in many cases the Jews were
picked up from their homes shortly before departure, without any warning.

A really ugly role that was played by the police was the hunting down and arrest of Jews
gone underground, which was almost exclusively done by a few selected police officials
who belonged to the Political Police or who were attached to the 'Sicherheitspolizei or to
the   'SD'. This small group of manifestly collaborationist police officials,   who   for   the
greater part only entered the force during the occupation, have by their activities greatly
contributed to the bad image of the police.
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The worsened relations between the police and the public were to a great extent the result
of the action of a number of newly formed Investigation Departments such as the
'Volunteer Auxiliary Police', the occupying-force related 'Landwacht' (National Socialist
Home Guard) and the 'Arbeitseinsatzpolizei' (the so-called Black Police-force in Om-
men).
The members of the Employment Control Service (ACD) in the region of 's-Hertogen-
bosch were especially notorious. They were merciless investigators whose frequent use of
firearms took numberless victims' lives.
It is small wonder that in August 1944 an assault was made on one of the most notorious
members of this Service, nicknamed 'The Chin' in Den Bosch, an assault which cost him
his life.

The image of the police was tarnished to the same degree by the actions of Dutch police
officials who were attached to the 'Sicherheitsdienst' (SD) and by members of the
Political Police, a department established on the orders of the regional Police President. It
was those officials who had specialised in tracking down and arresting Jews and those

who had gone into hiding.
For the citizens, however, it made little difference who carried out the arrests. These men
were  part and parcel  of the police force  and  So the force  was left holding  the  baby.
No wonder a number of assaults was committed on these shady characters in Breda, while
in Tilburg a plot to eliminate Piet Gerrits, a policeman sentenced to death after the war,
failed to materialise.

An important turning point in police attitude during the occupation was the April May
Strike. This strike    met with great response in Noord Brabant    and    tens of thousands
walked out for a shorter or longer period. For the police it was a time in which men had
to serve under extremely difficult circumstances. Apart from the long working days, it
was the clearly defined commands that put the police officials, who generally sympathised
with the strikers, under great emotional stress.
Their elbow room was made even smaller and the risks they ran were greater, as they had
to work with a number of colleagues who were not to be trusted. And yet the massive
strikes had a catalysing effect on many police officials, who came to see they had
estranged themselves gravely from a part of the Dutch population.

After the April May Strike the number of police   officials   that went underground, often
appropriating uniform and pistol as they left, rose sharply, while the measures against
such officials were severely enhanced. The arrest of the relations of the Roosendaal Chief
Constable, who had gone into hiding and afterwards of his wife and three children who
had likewise gone underground, are sufficient proof.
Since this strike the number of policemen taking part in deeds of active resistance
increased considerably. Numerous raids on distribution offices and townhalls were carried
out owing to the co-operation of police officials. Without the help of police these raids
would have had far less chance of succeeding, considering the intensified safety measures.

Side by side with vigilante patrols an increasing number of police officials was brought
into action for surveillance, townhalls being kept locked and bolted even in the daytime.
Police stations were raided for weapons, which testifies to growing resistance among the

police, for help from within was indispensable.

The consequence of a growing deployment of police officers for surveillance (guarding)
was, that by 1944 there was no longer a normal discharge of police duties. In spite of the
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long days, twelve hours not being the exception, remember, there was hardly any
patrolling done and even less fining.

The citizens, however, that tried to add to their meagre rations by frequently going round
to the countryside farmers, were not sorry for this. The police, generally speaking,
condoned these minor cases of economical law-breaking, which was not the case when
they had usurious trade to deal with.
In the last stage of the occupation police resistance considerably increased, as it did
everywhere. Rumour had it
-  that prisoners were allowed to escape from police stations (Tilburg; Vught);
- that pilots were taken to Belgium (Baarle Nassau, Hilvarenbeek, Valkenswaard and

Eindhoven);
-  that illegal pamphlets were distributed (Breda, Den Bosch, Bergen op Zoom);
-  that transports were covered by uniformed policemen (Tilburg, Bergen op Zoom, 's-

Hertogenbosch) and
-   that acts of sabotage were committed (Bergen op Zoom, Roosendaal).

It was the growing resistance that caused many of these people to pay with their lives in
the last phase of the occupation.
Thus in Eindhoven alone six policemen lost their lives in the last month before the
liberation because  they were involved in illegal activities.
Among them were a few who had regretted the role they had played at the beginning of
the war and fell into the other extreme and acted a little too recklessly.
Several monuments and memorial tablets in policestations keep the memory alive of those
who perished because of resistance activities

Over against this select group of resistance fighters however was another group that took
great pains to carry out the measures against Jews, members of the underground and
people in hiding.
It is especially these people who by their unpatriotic conduct cast a slur on the reputation
of the police. That they for the greater part were only appointed during the occupation
has hardly influenced the judgement of the public. They were, after all, just like the
others  part  of an organisation  that was entirely unjustly dubbed 'Black Police'.

Taking into account the negative judgement by the population, it would be expected that
the occupying force was well pleased with the police. This was definitely not the case.
In spite of all the rules with regard to police procedure and the modified form of
organisation, the reorganisation   of the police   was   not   in the least successful.    For   that
reason Rauter and the regional police-presidents had to resort to firing trusted police-chefs
who were replaced by manifestly collaborationist officials, which caused a great deal of
disquiet in the various police forces. This was notably the case in Tilburg and Eindhoven
and to a lesser degree in Helmond where the newly appointed official was discharged
from his job shortly after because of total inaptitude.

As the burgomasters in almost all larger Brabant municipalities had been replaced by
National Socialists and in some municipalities even the newly-appointed corps comman-
ders were of the same extraction, this required a special strategy from the police-officials
that were made of the right stuff, which limited their scope even more.

And yet, even in those problematic circumstances the average policeman managed to
develop a strategy aimed at offering passive resistance by all manner of means. There
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were no rumours, there was no action, a low profile was absolutely necessary. Wangling
and  turning a blind  eye had become  a  way  of  life.
Action was preferably undertaken against non-consequential penal offences,    such    as    a
breach of traffic regulations, which was to prove their dedication. Violation of the
blackout rules was one of these minor offences for which someone could be booked
without endangering him. Here must be mentioned the concern shown by police officers
for defective blackout of premises held by German institutions in 's-Hertogenbosch,
resulting in frequent reporting to the Ortskommandant.
Greater efforts were made to warn people in serious danger of arrest because of their role
in the resistance or for reasons of compulsory employment. In the same way the assistan-
ce of police officials enabled a number of Jews threatened with deportation to duck out in
time. For this mismanagement a few police officials in Eindhoven were taken into
custody, of whom one managed to make his escape. On occasion, furnished with warrants
for arrests, officers behaved in very unprofessional manner; the front bell having been
rung the would-be detainee was given the opportunity to escape by the back.
Scores of police officials, only mentioning instances in Tilburg, Breda and Bergen Op
Zoom made themselves useful by transporting and distributing underground leaflets.
Police vans were used in Tilburg, Bergen Op Zoom and Eindhoven to convey pilots or
material destined for the resistance movement. Food transports for persons in hiding were
often covered by police officers in uniform.

Gradually German pressure on the police increased, while at the same time they were
assigned greater powers, such as authority to hand out paid warnings for minor offences.
But the Penal Code was changed as well, making things punishable that were not literally
included in the text, but came within the fundamental idea of the penal provisions of the
Act.
Increasingly police regulations began to resemble those in Germany.
Downright alien elements began to penetrate into our criminal procedure, such as the
administering of punishments by police authorities, ruling out the procedural judge.

All this was negligible compared to the measures taken in 1943, as part of the Statute of
Public Order. That the atmosphere was growing grimmer and grimmer may be evident
from the introduction of capital punishment, from the promulgation of summary proeee-
dings for the police and from the possibility of imposing a fine by way of atonement on
municipalities for actions of sabotage committed. We have good reason to qualify the
situation as an outright reign of terror.

In the first half of September 1944 the Reichskommissar for the occupied Dutch territory
proclaimed a state of emergency, calling on the population to maintain law and order and
to attend their  work as usual.
Every form of resistance against the occupying force would be broken forcibly and every
attempt to consort with the enemy would be punished by death or long term imprison-
ment. Even escaping from territory threatened by combat was prohibited. The latter,
however, did obviously not apply to the Germans themselves, seeing that they themselves
on 'Dolle dinsdag (Mad Tuesday) in utter confusion took to their heels and ran for it. For
the police an entirely novel situation arose from the power vacuum that then came into
existence. In those places where political delinquents were already being arrested, as in
Roosendaal and Nispen, great problems arose when the departure of the German police
appeared  to  be only temporary. After the return  of the Germans the whole policeforce  had

to go into hiding.
In the period before the liberation, which varied from one municipality to another,
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(Eindhoven was liberated on September 18 whereas this happened to Breda, Roosendaal
and Bergen Op Zoom only at the end of October) the police had to deal with numerous
panic measures taken by the occupying force.

The liberation differed from one place to another, not only in point of time but also in the
way in which it took place. Some towns were liberated without much ado whereas in
others heavy fighting was involved.
It was the Chief of Staff Military Authority's intention that the 'purged' policeforce carry
on and discharge itself of its duties, which also involved arresting political delinquents.
However, the Resistance Movement found the latter unacceptable, since in their view this
was their task and they thought it unnecessary to enter into consultation with the police.
Consequently almost everywhere the majority of the arrests were made by the members
of the former Resistance Movement. In the policeforces this was considered more or less
as it should be, seeing that they had 'other things' to do and their strength did not actually
permit it. In some places, such as Roosendaal, an understanding had been reached in this
matter thanks to the good relations between the interim Chief of Police and the Resistance
movement, which worked reasonably well. In various other places like Bergen Op Zoom
and Breda things worked out less well, in spite of the fact that Military Authority thought
they had the situation well in hand and were able to restrict the influence of the police to
a  minimum  for  a  long  time.

The basic assumption of the Chief of Staff of Military Authority that the police would be
purged and after that would be returned to their beats as soon as possible did not stand a
chance from the very start. The population and particularly the former members of the
resistance had too many objections to the way the policeforce had performed during the
occupation. Whether these objections were justified was totally unimportant in such an
emotional situation and that is the reason why the definite purge of the police took much
longer than had been foreseen.

Otherwise the ways in which the provisional purge was executed immediately after the
liberation differed widely   in the seven municipalities. Whereas   in one place (Eindhoven)
almost a fifth of the force was laid off or suspended, in others this was only two to five
percent (Tilburg and 's-Hertogenbosch). This, too, caused great dissatisfaction in the
former Resistance Movement.

As part of the definitive purge about 15% of the police personnel in Noord Brabant were
laid off or suspended, which ultimately resulted in dismissal, demotion, official rebuke (in
writing), or in no action at all. The Schalkhaar men who, contrary to public opinion,
were certainly not collaborationists, were served an official rebuke, or escaped scot-free.
The burgomaster of Bergen Op Zoom, however, bent over backwards to prevent the
Schalkhaarders from returning to the local police-force, even after the Minister of Justice
had withdrawn their suspension. When he ultimately abandoned this position, it was
dictated by the financial consequences  for the city, rather than by the inequality of justice
to  the men concerned.

A salient feature    of the purge    is,    that the number of pre-war officers against    whom
disciplinary measures were taken was relatively small compared to the group as a whole.
Thus disciplinary action was taken against  8%  of the pre-war police-officers during  the
purge in Eindhoven, whereas 20% of the total police-force was disciplined. A remarkable
record was struck in Breda, where no fewer than eleven pre-war police-officers became
members of the NSB, over against only two in 'sHertogenbosch, and in Bergen Op Zoom
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there was only one pre-war CID-officer who was a member of the NSB for a short while.
This does not make up for the fact that particularly the influx of police-officials, favoura-
bly disposed to National Socialism, led to collaborationist conduct, which gravely
damaged police prestige.
In Breda, to prevent infiltration by individuals siding with the Nazis, the policy not to fill
vacancies was consciously chosen and, in line with this policy, concerted efforts were
made to promote collaborator colleagues out of the way not without success.

Although the Chief Constables of the police-force in the larger Brabant cities may not
have excelled in strong management, it cannot be denied that they had an extremely high
toll to pay in the purging procedure. Only very exceptionally were Chief Constables
continued in office after liberation. They were more liable to be suspended or even
interned. Cold comfort if they were later honourably discharged from service, as there
was actually no amending previously inflicted injustice.

Apart from that, the occupation distinctly influenced the performance of the force as a
whole. Little wonder, if one realises that during the occupation all rules were expected to
be  sabotaged in every possible  way  and  that this precept was deemed patriotic. Unfortuna-
tely, sometimes even disgraceful black market dealings came under this heading. After
the liberation, however, a radically different mentality was expected and it was out of the
question  to 'warn' suspects  as  that  was then qualified as 'leaking'.

Over and above the disturbed relationship between public and police, there was also a
long-lasting disrupted domestic relationship within the forces, namely between police
officials against some of whom purging measures had been taken and other police
officials who had got off scot-free.
The occupation unquestionably had a negative influence on the way the public viewed the
police. During the entire occupation the police  had  to do their  work in front  of the whole
citizenry. That in this period a relatively small group of police officers treacherously
aided and abetted the enemy is beyond dispute. But to the population it was not as a rule
that small group only that was blamed for this behaviour; to them the shame was reflected
on the force as a whole.
An organisation that, compared with other institutes or occupational groups, neither
performed (much) better nor (much) worse during the occupation, but which was forced
to do it in considerably more trying circumstances.

(Vertaling: P.M. Wolters en E.F. Luiten-Wolters)
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN
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GABoZ : Gemeentelijke Archiefdienst Bergen op Zoom
GABr : Gemeentelijke Archiefdienst Breda
GAHm   : Gemeentelijke Archiefdienst Helmond
GARN : Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen
GAT : Gemeentelijke Archiefdienst Tilburg

Gestapo : Geheime Staatspolizei
GP : Gemeentepolitie
GPP : gewestelijk politie-president

havp : hoofdagent van politie

hcvp : hoofdcommissaris van politie

hip         : hoofdinspecteur van politie
HSSPF HOhere SS- und Polizeifuhrer

Insp. Gen : Inspecteur-Generaal
ivp        : inspecteur van Politie
KP : Knokploeg (al dan niet behorend tot de LKP)
LO : Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers

MC : Militair Commissaris

MG : Militair Gezag
NAD : Nederlandse Arbeids Dienst

NBS : Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten  ( =BS)

NSB : Nationaal Socialistische Beweging
NSDAP : Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei
NSNAP : Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiders Partij
NSKK : Nationalsocialistische Kraftfahr Korps
NVD : Nederlandse Volks Dienst

OD : Ordedienst

owm : opperwachtmeester
RANB : Rijksarchief Noord-Brabant

RIOD : Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
RKN       : Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied
RP : Rijkspolitie

RvV : Raad van Verzet

SAsH : Stadsarchief 's-Hertogenbosch
SRE : Streekarchief Regio Eindhoven

SD Sicherheitsdienst

Sipo : Sicherheitspolizei
SS         : Schutz Staffel (algemeen bekend als 'SS')
WA : Weerafdeling der NSB

WHN : Winterhulp Nederland

wm : wachtmeester
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XI

41. hu'0-.1.111-11 ili.-cl)1 lectalit I cert nien (,p ee 11 (,ileed,follgell H i l/e Lie hiturtbeul,1 lei-0
kclilieli. ler\\ iiI nien tic ),·elidieli ee li \\,tarde\(ille hi i drape le\et-1 aan het \\ elzilii \·.i ii

\Cle all lel ell.

XII

1                          Billiet uit,i ii/en san illegale   reellidelingen inc,eten Lluel-ulanteli geen lie\„c„i-eclite
pi),1 t ie z er\f ers eli le/1 cili/.ichle i .ul depene 11. die / tcli niet, el·/ette/1.

XIII
ken leugdhi,c,\ /4,nder alci,1,01 i+ -,cic,r de hellend.tag.e leugd- .114 een

,'is,eliki,tii /cindei w'.iter.

XIV

Ge/ien de rete Imatige beric hte 11 c,\ er ec,rruptie /l in de u i tgang.1,11!lten \ .1 11
Rotar> na 111eei d.,11 liegentie i.tar nog *teed: actileel.

XV

Eeii held tii ,et liard kunneii Ii,pen.

XVI

Het  ,or+pronkeliike doel ;an de politiereorgani,atie -meer blau\\ op straat' weidlater
s en angen dot,1' 'beter blall w op straat'. 0111 he[ ser.(,lge n. blauwblauw te laten.

XVII

De kan3 „m te w·orden lei uggebeld na de toezegging van de teleft,nihte dat de directeur
tei U 2  /al  bellen. ih nagenoeg e; en grciot:11  het   inneli #.in een pri.js ineen  1(,teti i.

Stellii,gen behc,rende bil de di,wrtatie \an I).M. de Jaeger.
/), h„zic hite J·,1,1 ch'.\'echi-ht,i d.,<'1„,litie ttide,1, cle 72,·e e,h' 82'i e /ch„,/iri: iii dc *,7,1(·.,te(/cii )'m

M,<,rd-8 mba n t. Tilhuri; 1999.
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STELLINGEN

De opdracht \ an de voc,rc,orlogse regering om ingeval ,·an een r iiandelijke be/etting iii
functie te blij\en in het helang,an de burgerbe,·olking was duidelijk en eem·oudig op te
volgen. Dat geldl eietiw·el niet i oor de opdracht om de functie te \erlaten. indien het nut

\an het .iatiblij,·en  ·ooi·de be/etter groter  ·erd dan wor de be,·olking

II

C
Al ge/ien \ an het Itildat tiiet iedereen kon onderduiken. ih het de,·raag of iii

bepaalde ge\·allen het in functie blij\en toch niet meer effect sorteerde.

III

Het teit dat de pc,litie \,inal' het begin van de bezetting o,idertc,ezieht \an de Duibe
pc,litie werd gesteld. heeft de manc,euvreerruinite ,an de Nederland+e politie

aanzienlijk heperkt.

IV

De sterk \·eibrokkelde pc,litie-organisatie maakte het voor de p()litie tijdens de be/etting
onniogelijk dOn front te vormen tegen de Duithe pc,litie.

V

Dat et nu nog +teed, ge,prc,ken w ordtoser de fiebeii\oidering tildeti+ de Tw·eede
Wereldoc,11 0% 15 het bew e be  ij3 #c,cir de elii <,tie. die dit dev i id4 hee It i'ercicir/aa ki.

VI

Het driehoekho; erleg tu„en burgemeester. hootdofficie,· ,·an justitie en politiechef
heef't \·aak meer weg v.in de,'erdediging #·aii de eigen positie dan \an de her·ordering

\·an de (i nde i i i iiee . .i Iii en H·ei-k i ng

VII

Al, de optieregelingen \oor inana.ers maat happelijk onaanvaardbaar geacht worden
dall zou dit er en zeer nic,eten uelden , oor de tran,ferhedragen ,'an \'oetballer5.

Vill

Het negatie\·e oordeel \ ati de Nederlandhe schooljeugd over onie buurlanden zegt meer
over de kho<,1 jeued dan over onze buren.

1X

iii een reurgani3atieproce3 wordt door de externe adz iseurs ,·aak gewikt, 10114 de
opdrachagever wilt. dat er wordt behchikt.

X

Verkeerscamera'* le\'eren wel veel proceshen-,·erbaal op maar de invioed op de
r erbetering ,·an de verkeer<mentaliteit is te verwaarlozen.
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