
'LONDEN' ARRIVEERT

dat alles het nodige te verrichten, keerden Borghouts en Hoekstra op 21

september naar Eindhoven terug.
Daar hadden zich op 18, 19 en 20 september bij het arresteren van

'foute' elementen onverkwikkelijke dingen voorgedaan, met name door-
dat de Partisanen-Actie Nederland rijp en groen tot haar rijen had
toegelaten. Op de zoste vernam Borghouts' adjudant, reserve-kapitein
J. c. Gerritsen (de man die het 'Oorlogsdagboek' van Borghouts' hoofd-
kwartier had bijgehouden) dat een lid van de Pan bij een winkelier zonder
machtiging goederen in beslag had genomen en dat een ander Pan-lid
eenjaar tevoren nog had gediend bij de Waffen-SS ('zotter kan het niet").
Omtrent datgene wat er verder op die zoste in afwezigheid van Borghouts
('Peter') gebeurde, noteerde Gerritsen ('Tonny') het volgende:

'10 uur. Ontzettend veel aanloop van alle mogelijke mensen om informaties
over gearresteerden en niet gearresteerden. Vrouwen, dochters, broers en ver-
loofden betuigen in alle toonaarden de blanke onschuld van de schuldige. Geval
voor geval afgehandeld. Loopt de hele dag door. Aardig is o.a. om te memoreren
dat een Moffenmeid behalve de afgeknipte haren ook nog een plakkaat op haar
hoofd geplakt kreeg, waarop' Wehrmachtübernachtungsheim' .

. . . 16 uur. Bespreking met de militaire commandant van Eindhoven" door
Tonny in verband met afwezigheid Peter. De volgende punten dienen vastgelegd
te worden:

1. wat betreft gevangenenkamp: Moffenmeiden vasthouden, vrouwen van
NSB'ers, voorzover ze geen provocatrices zijn geweest, ontslaan; als richtlijn
aannemen dat alleen de raddraaiers vastgehouden moeten worden. Tonny moet
direct beginnen met de verhoren van alle gevangenen en een lijst maken van
degenen die ontslagen zijn en van degenen die vastgehouden worden (voor deze
laatsten de reden vermelden)' -

inderdaad ging Gerritsen zich de volgende dag, 21 september, aan die
nieuwe taak wijden:

'Verhoren door Tonny vinden plaats in het gevangenenkamp van 8.00-11.00

uur en van 16.30-18.00 uur. In totaal vier-en-dertig gehoord' en hiervan zeven
losgelaten. Die arrestaties zijn hopeloos geweest. Er zitten mensen tussen, die
volkomen onschuldig zijn. Vooralook lui van de luchtbescherming die wel eens
proces-verbaal hebben opgemaakt wegens uitstralend licht. Maar het geheel wil
mij niet bevallen. De instructie: 'Alleen raddraaiers laten zitten', is veel te slap.
Ik geloof dat ik er maar mee ophoud."

1 GSC-III: 'Oorlogsdagboek', p. 173. 2 Vermoedelijk werd de militaire commissaris
bedoeld. 3 GSC-III: 'Oorlogsdagboek', p. 170-72. 4 Gemiddeld duurde elk ver-
hoor dus acht minuten. 5 GSC-III: 'Oorlogsdagboek', p. 174.
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