De
politie had het moeilijk
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Naa r aa nleiding va n een passage in mijn
boek "Enschede 1940 -194 5" een reactie
van éé n va n de kind er en van de toenmal ige commissa ris Va n der Wal van de Enschedese politi e.
In bed oeld e pa ssag e st aat: Onder leidin g
van de Duitse politie werd ook de pl aatselijke politie bij dit werk ingeschake ld.
Deze traden menselijker op dan de Duitsers, die vaak met bruut geweld de me nsen uit hun woningen haalden. Op een
enkele fa natieke politieman na , die
heulde met de nazipraktijken . liet de
Enschedese politie vaak duide lijk blijken , dat zij dit werk met de grootste
weerz in deed. Maar helaas , ze deed het
toch.')
De reactie die zo treffend het gevoele n
weergeeft te n aanzien van de moe ilij ke
posit ie waari n de polit ie zic h toen bevond, wil ik u niet ont houden:
Wat ik uit mijn herinnering kan vertellen is , dat mijn vader het hier zo ontzettend moeilijk mee gehad heeft , dat hij
het thuis in de besl otenheid van zij n
eigen studeerkamer luid uitschreeu wde:
" I k kan niet " en "Hoe ver moet ik nog
gaan". Onnodi g te vertellen welk een
diepe indruk dit op ons maakte.A an de
ene kant de richtlijnen van de regering in
Lond en: "Zolang m ogelijk op uw post en
blijven" , en Sieg Menko, voorz itte r van
de Joodse R aad , die zei: .A ls tublieft

com m issaris, doet u dat m et uw m annen ,
dan hebben ze hier in Enschede nog een
menselijke behandeling ". En aan de andere kant z' n gevoelen, da t hun maande
tot sto ppe n wat dan ook gebe urde in decem ber 1942. H et gevolg daar van is bek end. Wat ik probeer duidelijk te maken
is , dat al deze mondelin ge dingen gewoon verloren gaan. Za ke n die mensen
die ze meemaakten van hu n leven niet
mee r vergeten.
Tot zover dit schrijven. Va ndaa r dat ik
dit nog graag wil vastleggen ter aa nvu lling va n het gesch revene in het genoemde boek .')

Aktie
De Du itsers hadden de grootste moeite
rpet de onwillige houding va n de Ensc hedese politie. Dit bleek ook weer duidel ijk
in februa ri 194 3, toen de politie opdrac ht
kreeg tot het a rres te ren van studenten.
Het groots te de el va n het korps weigerde
aa n deze opdra cht gevo lg te geve n en
diende ma ssaal onts lag in. De ont slag aanvragen werden echter door de Duitse
auto riteiten geweigerd en de desbetreffende politiemannen werden met zware
stra ffen bedreigd. Toch was de actie niet
tevergeefs: de politie hoefde niet meer te
helpen bij het opha len van ondergedoken
jode n.
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Maa r er was ook kwaad bloed gezet.
Toe n in j uli 1943 een dod elijke aa nslag
werd ge pleeg d op de Duitsge zind e oppe rluite na nt va n de Ensc hedese polit ie
P. Ka ay, kreeg het korps het weer zwaar
te verduren . Viere ntwint ig leden va n de
Ensc hedese politie, wa ar ond er twee officiere n, werden als verge ldingsmaat rege l
als krij gsgevan genen weggevoerd naa r
het kamp M ühlburg in Duitsland . Eé n
van hen is in het kamp omgekomen. De
a nderen keerde n op I j uni 1945 weer
te rug .
De ge zinnen van deze politiema nnen
werde n door de illegal iteit onde rste und
in de periode va n de geva nge nschap. Een
groot aandeel hier in had de hee r G.
Ove rbeek, ee n a mbt enaar van de afde ling personee lszaken van de ge meen tesecretarie van Enschede . Ee nentwi ntig van
deze polit iem ann en boden de heer O ver beek lat er ee n boek aa n met de tit el:
" Dertig jaar wer eld strijd 1914-1 94 5" ,
uit dankbaarheid voor de geb od en hulp.
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