Nederlandse Militaire Krijgsgevangenen
Demobilisatie
Als plaatsvervanger van de naar Engeland uitgeweken Nederlandse reging werd generaal Winkelman benoemd.
Hij had de capitulatie aangeboden aan de commandant v/h 18 e leger, generaal George von Küchler en
ondertekende in Rijsoord de voorwaarden die hem werden opgelegd.
Na de capitulatiebesprekingen, gaf generaal Winkelman zijn order nummer 1 b uit, waarvan punt 1 luidde:
"De geheele Nederlandsche weermacht moet als krijgsgevangen worden beschouwd, 15 mei 1940, 14.50 uur". Op
grond hiervan ontstond voor de militairen van de Nederlandse krijgsmacht, op Nederlands grondgebied aanwezig,
een nieuwe rechtspositie, namelijk die van krijgsgevangene, waarop artikel 2 van de Conventie van toepassing is,
luidende: "De krijgsgevangenen bevinden zich in de macht van de vijandelijke mogendheid".
Overeenkomstig artikel 75 van de Conventie zou deze status van kracht blijven gedurende de duur van de
oorlogstoestand tussen Nederland en Duitsland.
Dit betekende echter niet dat ze de hele oorlog daadwerkelijk gevangene zouden zijn.
[Zie Krantenbericht op 16 mei 1940.]
Op 21-05-1940 werd bepaald dat de eenheden zoveel mogelijk terug moesten keren naar de gebieden waar zij op
9 mei gelegerd waren. Zij moesten daarbij hun persoonlijke wapens, de munitie en het overige materieel
achterlaten. Dat moest verzameld worden en de inlevering diende, zo was door generaal Winkelman gelast, "met
snelheid doch ook met zorg" te geschieden. Aan die zorg zal wel het nodige ontbroken hebben; de algemene
indruk is evenwel dat het, gegeven de angst voor de Duitse controle en voor represaillemaatregelen, maar zeer
zelden voorgekomen is dat men wapens achterhield: dat zou later een groot obstakel blijken voor de illegale
organisaties. [zie Krantenbericht op 21 mei 1940.]
Groot verlof
[zie Krantenbericht op 25-05-1940]
Op 24 mei 1940 keurde Winkelman goed dat de helft van het reserve en dienstplichtig personeel naar huis zou
terugkeren, mits aan de genoemde voorwaarden voldaan was. Op 4 juni 1940 kreeg de rest Groot verlof.
Dat verlof werd evenwel slechts verleend als de betrokkenen een verklaring van hun werkgever of van hun
familie konden overleggen waaruit bleek dat zij door eigen arbeid of anderszins in hun onderhoud konden
voorzien. Een ieder trachtte dergelijke verklaringen te bemachtigen; vond men later dan toch geen werk en diende
men dus een aanvraag om werkelozensteun in, dan werd men weer naar het onderdeel verwezen waaruit men,
eigenlijk ten onrechte, gedemobiliseerd was.
Een beperkte groep militairen werd in het noordoosten, midden en zuidoosten van het land gevangen genomen,
hoofdzakelijk tijdens de strijd in mei 1940. De meeste werden afgevoerd naar Duitsland, waar zij in een aantal
krijgsgevangenkampen terecht kwamen. Ze kwamen o.m. terecht in kampen bij Lübeck, Versen/Fullen (Stalag VI
B, nabij Meppen, Emsland), Brandenburg en Luckenwalde (beide Stalag IIIA). De grootste concentratie bereikte
Stalag IIIA, ca. 5.000 man. Merendeels waren zij afkomstig van de gevechten in de Grebbelinie en het midden
van het land. De gevangenen in de noordoostelijke provincies werden vrijwel geheel in Emsland geïnterneerd.
Het waren vooral de gevangenen die in Noord-Brabant en Limburg werden gemaakt, die in een scala aan Duitse
kampen terecht kwamen. Al deze Nederlandse militairen werden uiteindelijk in juni 1940 vrij gelaten en terug
naar Nederland vervoerd, alwaar zij werden gedemobiliseerd [zie Krantenbericht op 14-06-1940]
Van de beroepsmilitairen - officieren, onderofficieren en minderen die de vaste kern van marine en leger hadden
gevormd - kregen velen functies in de politie, de marechaussee en de luchtbeschermingsdiensten.
Die kregen zij evenwel pas nadat zij de erewoordverklaring hadden getekend.
De Nederlandse krijgsmacht van ca. driehonderdduizend man was op 15 juni tot ruim 80.000 ingekrompen, een
maand later tot ruim 60.000. Hoofdkwartieren en staven waren geleidelijk opgeheven. De taak van Winkelman
wordt beperkt [zie krant 14-06-1940]
Wat er nog aan arbeid verricht moest worden werd in juli, toen ook het Algemeen Hoofdkwartier op last van de
bezetter verdween, door een Hoofdregelingsbureau van het dep. van defensie gedaan. Het departement als
zodanig verdween dus ook. Het kreeg een nieuwe naam, Commissariaat voor de belangen van de voormalige
Nederlandse weermacht.
Er moest een berg werk verzet worden. Vermisten moesten worden opgespoord, de oorlogsgewonden moesten
verzorgd.

Op 15 juli werd de 'Opbouwdienst' opgericht onder leiding van majoor J.N. Breunese (Chef staf III Div.) en met
een totaal aan kader en leden van ca. vierenzestigduizend man; hij was, aldus Winkelman "slechts ingesteld om
een uitbreiding van de werkeloosheid in ons land te voorkomen en was niet duurzaam van aard". De bezetters
hadden er een heel andere bedoeling mee. De opbouwdienst moest de grondslag worden voor een nationaalsocialistisch getinte 'echte' arbeidsdienst. Van de ruim veertienduizend beroepsmilitairen werden ruim
drieëntwintig-honderd in de opbouwdienst opgenomen de rest vloeiden naar andere overheidsdepartementen en
de burgersector af.
Kort na Anjerdag, op 15 juli was de demobilisatie goeddeels voltooid.
Daarmee was de Nederlandse krijgsmacht die twee maanden daarvoor tegen de Duitsers slag geleverd had,
verdwenen.
Krijgsgevangenen
Er zijn verschillende groepen te onderscheiden:
1. De groep generaals, die in juli 1940 worden afgevoerd in krijgsgevangenschap. Eerst alleen de generaals
Winkelman en de beide broers Van Voorst tot Voorst. Ook de chauffeur van Winkelman, korporaal van der Pol
die vrijwillig zijn chef 5 jaar volgt in krijgsgevangenschap hoort hier nadrukkelijk bij.
Drie generaals uit de “Colditz-groep” worden in september 1940 samengevoegd met deze groep
2. De officieren die in juli 1940 weigeren de erewoordverklaring te tekenen Later aangeduid als de “Colditzgroep”, omdat zij hier 2 jaar gevangen zitten.
De erewoordverklaring is een verklaring die beroepsofficieren van de Nederlandse krijgsmacht in de Tweede
Wereldoorlog op last van de Duitse bezetters moesten ondertekenen. Deze verklaring hield in dat de
ondertekenaars daarvan op geen enkele wijze in verzet zouden komen tegen de Duitsers.
De verklaring werd op 14 juli 1940 aan alle Nederlandse beroepsofficieren voorgelegd. Hoewel er soms felle
discussies gevoerd werden door officieren onderling of de verklaring ondertekend moest worden, of dat dat als
een vorm van verraad moest worden gezien, ondertekenden uiteindelijk de meesten de verklaring. Van de 2000
beroepsofficieren en 12.400 beroepsonderofficieren weigerden slechts ± 70 militairen de verklaring te
ondertekenen. (anderen trokken later hun handtekening in).
Zij werden onmiddellijk gevangen genomen en
gingen eerst naar Oflag (Offizierslager) VI A in Soest
(Westfalen) en via Juliusburg (Oflag VIII-C)
naar Colditz (Oflag IV-C). Veel anderen volgden
overigens later, voor een belangrijk deel na een
verraderlijke Duitse actie, tenzij men zich aan
gevangenneming had weten te onttrekken.
Toen na de oorlog aan de orde kwam of ze wellicht
een koninklijke onderscheiding verdienden vond de
militaire top dat onaanvaardbaar. De militaire top van
na de oorlog had de erewoordverklaring wel
getekend.
De officieren die de erewoordverklaring wel hadden
ondertekend mochten naar huis, maar moesten zich
wel regelmatig melden. De erewoordverklaring had
menigeen er niet van weerhouden toch deel te nemen
aan het verzet
3. De groep officieren “mei 1942” [zie oproep 11-05-1942]
Op 15 mei 1942 moesten de officieren op ‘groot verlof’ zich voor de jaarlijkse controle melden in de
legerplaatsen Assen, Ede, Bussum, Breda en Roermond. In totaal meldden zich ongeveer 2.700 militairen.
Sommigen hadden hun vrouw of vriendin meegenomen, die buiten wachtten totdat ze weer naar huis konden.
Maar de officieren kregen een verklaring uitgereikt en werden in krijgsgevangenschap genomen en op de trein
gezet met onbekende bestemming.
Als reactie op verzetswerk van Nederlandse militairen had Adolf Hitler opdracht gegeven tot hun deportatie naar
krijgsgevangenkampen in Duitsland.

Ze kwamen in diverse kampen terecht, zoals Stalag 371 Stanislau, Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser en Oflag
67 Neu-Brandenburg. In Stanislau zat de grootste concentratie.
[Oflag = officierskampen en Stalag = manschappenkampen]
Een belangrijke groep potentiële tegenstanders was daarmee door de Duitsers onschadelijk gemaakt. De
krijgsgevangen officieren kregen – beschermd door de Conventie van Genève – een redelijke verzorging, maar
waren gedwongen tot nietsdoen – of het maken van ontsnappingsplannen.
4. De groep 1943
Op 29-04-1943 beval de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr. Christiansen,
dat alle voormalige Nederlandse militairen; dus zowel het beroeps-, reserve- als het dienstplichtig personeel weer
in krijgsgevangenschap gevoerd werden. De reden was net zoals in mei 1942, dat een aantal militairen door hun
vijandig gedrag het vertrouwen, dat bij hun vrijlating in hen was gesteld, hadden geschonden. De werkelijke
reden van de oproep lag echter ditmaal in het oplopende tekort aan arbeidspotentieel waarmee Duitsland kampte.
[zie Krantenbericht op 29-04-1943]
5. Naast deze 4 groepen die Dr L. de Jong noemt in zijn standaardwerk “Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog” worden soms ook de studenten vermeld, van wie er een aantal in mei 1943 weigerden de
loyaliteitsverklaring te tekenen. In plaats van werken in Duitsland kozen zijn voor krijgsgevangenschap.
Colditz’ en de kwestie van het ‘erewoord’ hebben Johan van Hoppe altijd bezig gehouden, zeker ook omdat hij
carrière maakte bij de Koninklijke Landmacht. Hij is nu 52 jaar en luitenant-kolonel. Krijgsgevangenschap
behoort als het ware tot zijn ‘beroepsrisico’.
Ik vraag mezelf vaak af, wat ik zou hebben gedaan. Zou ik geweigerd hebben om de erewoordverklaring te
tekenen als ik vrouw en kinderen had gehad? Zou ik geprobeerd hebben te ontvluchten?
Hij weet het antwoord niet, maar wel dat het lot van krijgsgevangen officieren tijdens de Tweede Wereldoorlog
hem zo boeide, dat hij besloot er een website aan te wijden.
http://krijgsgevangen.nl/
http://www.mei1940.nl/Na-de-oorlog/Demobilisatie.htm#1943
http://www.eindhovenfotos.nl/levensloop_frans_de_waal.htm

Discussie na de oorlog
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er de nodige discussie over de status van de erewoordverklaring. Een
zuiveringscommissie oordeelde zelfs dat degenen die de verklaring wel hadden ondertekend maar later toch aan
het verzet deelnamen, uit de Krijgsmacht zouden moeten worden ontslagen omdat zij de officierseer ernstig
beschadigd hadden. Zo ver is het echter niet gekomen.
Ook de parlementaire enquêtecommissie naar het regeringsbeleid in de Tweede Wereldoorlog hield zich met de
erewoordkwestie bezig: zij sprak haar waardering uit voor de officieren die weigerden de "niet toelaatbare"
verklaring te ondertekenen. Over de vraag of officieren die hun erewoord wel hadden gegeven mochten
deelnemen aan het verzet was de commissie verdeeld.
Al in 1942 had ook koningin Wilhelmina haar waardering uitgesproken over hen die de verklaring niet
ondertekenden: "Hoewel hare majesteit zich hoogstderzelver oordeel over de motieven van de Nederlandse
militairen, die de belofte aflegden om niet meer tegen Duitschland te strijden wenscht voor te behouden, kan
namens Hare Majesteit grote waardering voor hun standpunt worden kenbaar gemaakt aan officieren die de
belofte niet afgaven.".
Tevens wilde Wilhelmina dat degenen die niet getekend hadden na de oorlog in aanmerking zouden komen voor
een koninklijke onderscheiding. Luitenant-generaal van Voorst tot Voorst (die de verklaring zelf ook niet had
ondertekend) kreeg van haar na de oorlog de opdracht om dit tot stand te brengen. De naoorlogse militaire top
bestond echter uit militairen die destijds de verklaring wel hadden ondertekend. Zij vonden een koninklijke
onderscheiding voor de niet-tekenaars onaanvaardbaar. Ook een voorstel om een lage onderscheiding toe te
kennen haalde het niet. Uiteindelijk kregen alleen zij die met succes uit krijgsgevangenschap wisten te
ontsnappen een onderscheiding.
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