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van '40 had gewekt, waren het college onbekend), besloot toen terwille
van een betere coördinatie (tussen het college en de regering waren ook
al moeilijkheden gerezen ten aanzien van het burgemeestersambt te
Amsterdam) een afgezant naar Londen te zenden, dr. J. H. van Roijen,
en het gaf het voor Quarles bestemde bericht naar Noord-Brabant door.
Quarles bleek daar onvindbaar - hij was namelijk, vermoedelijk om-
streeks de Dolle Dinsdag-crisis, uit Bergen op Zoom naar Walcheren
teruggekeerd hoewel hij geen Ausweis voor Zeeland had.' Behalve Ver-
trouwensmannen had de regering ook het Militair Gezag in Brussel
verzocht, het vermelde bericht door te geven - het Militair Gezag slaagde
daarin via de staf van prins Bernhard aan welke bekend was geworden
waar Quarles zich ophield, en op 3 oktober (de dag waarop een eerste
bres werd geslagen in de Westkappelse Zeedijk) had Quarles dat bericht
(het was door de OD ontvangen) voor zich liggen.

De griffier van de Staten van Zeeland, dr. B. D. H.Tellegen, die in de
nacht van 14 op IS mei '40 samen met hem naar Zeeuws-Vlaanderen was
gegaan, stimuleerde hem, zich niet bij de beslissing van de regering neer
te leggen. Voorlopig was het Quarles onmogelijk Walcheren te verlaten.
Enkele dagen nu na de bevrijding van Middelburg gaf de militaire
commissaris van Zeeland, kapitein-luitenant ter zee C. W. Slot, hem een
toelichting op de genomen beslissing, zeggend, aldus Slot aan Kruls,

'dat daarin vooral niets onterends mocht worden gezien. Ik meende goed te doen
met daaraan toe te voegen dat, voorzover mij bekend, het vooral de gang van
zaken in de Meidagen 1940is geweest, die de regering heeft genoopt dit besluit
te nemen. Wel zou ik nog willen opmerken dat het voor hem een zeer zware
slag is'2 -

inderdaad, en Quarles liet het er niet bij zitten. Het Militair Gezag stelde
hem in staat, zich naar Londen te begeven. Behalve met Burger sprak hij
daar ook met andere ministers; Burger gaf op 14 november in de minis-
terraad een uiteenzetting van wat Quarles in '40 volgens eigen zeggen
had gedaan en de raad was vervolgens 'eenstemmig van oordeel', aldus
de notulen, 'dat de heer Quarles niets kan verweten worden wat zijn
herstel in zijn ambt zou weerhouden." Dat herstel vond plaats per

1 Quarles was met een motorfiets opgehaalddoor een agent van de rivierpolitie en
had bij die gelegenheid een politie-uniform aan. 2 Brief, 9 nov. 1944, van C. w.
Slot aan H. J. Kruls (MG, Geheim archief, 92). 3 Ministerraad:Notulen, 14 nov.
1944·


