
DE 'EERSTE ALGEMENE LASTGEVING'

overgenomen bedrijven? En de leden van de NSDAP? Ja ruimer: was
het niet verstandig om althans in eerste instantie alle Rijksduitsers (be-
halve diegenen onder hen van wie men wist dat zij 'goed' waren geweest)
te arresteren? Gegeven de felle vijandschap die zich tegen alles wat Duits
was, had ontwikkeld, zou geen hunner in het pas bevrijde gebied zijn
leven zeker kunnen zijn. -

Er deugde dus niet veel van die Eerste Algemene Lastgeving en bij
wat in het bevrijde Zuiden in de allereerste dagen geschiedde, 'spontaan'
als het ware (men kende de lastgeving niet), werd met de twee punten
die wij noemden, dan ook geen rekening gehouden: de politie speelde
bij de arrestaties in Maastricht een nevengeschikte en in Eindhoven in
het geheel geen rol en gearresteerd werden allen die, in welk verband
en in welke mate ook, 'fout' waren geweest of als zodanig waren
bestempeld.

*

Men moet onderscheid maken tussen de oprichting van de Binnenlandse
Strijdkrachten (wij verstaan hier nu verder in dit deel alleen de Binnen-
landse Strijdkrachten in het bevrijde Zuiden onder, niet die in het bezette
Noorden) en de toekenning van arrestatiebevoegdheid aan die strijd-
krachten; het eerste was een daad van prins Bernhard en speelde zich af
in zijn hoofdkwartier, bij het tweede was hij slechts zijdelings betrokken
- dat speelde zich af in Eindhoven.

Wetend dat de prins tot bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten
was benoemd, deden Borghouts, de gewestelijke sabotage-commandant
van de Knokploegen, en Hoekstra, de commandant-Zuid van de Raad
van Verzet, onmiddellijk hun best, tot hem door te dringen. Of zij
overwogen hebben, van Dijk, de gewestelijke commandant van de 00,
mee te nemen, weten wij niet, in elk geval bevond deze zich in Eind-
hoven toen Borghouts en Hoekstra op 20 september, twee dagen na
Eindhovens bevrijding, vervoer vonden naar het hoofdkwartier van de
prins in België. Zij voerden er 's avonds een eerste bespreking met hem
en deze werd de volgende dag voortgezet. De prins keurde goed, zoals
hij al voor Zuid-Limburg had gedaan, dat de illegale werkers in Noord-
Brabant in 'stoottroepen' zouden worden gegroepeerd en aan de Geal-
lieerden ter beschikking gesteld, de eerste vijfhonderd onder de aandui-
ding 'KP'; de prins verenigde zich er mee dat 'KP' als afkorting werd
beschouwd van 'Koninklijke Patrouille'. Met een machtiging om voor
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