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worden. Dit geheel komt onder commando van Peter. Waarnemend commandant
Hoekstra (RVV) ... Overigens wordt nog geregeld:

1. O'D blijft haar gewone taak als ordedienst vervullen, doch zonder uniform.
2. Wij als KP behouden daarnaast het recht om dat te doen wat wij nodig

achten.
3. Wij krijgen Engelse battledress met boots en waarschijnlijk barets. Bovendien

volop bewapening ... Er zullen geen rangen bestaan.
4. Wapens en kleding worden door KP gedistribueerd.
5. In de arrestatie van NSB'ers komt een radicale verandering. Had ik even

een goede neus! Alles wordt weer gearresteerd, ook de ontslagenen, ook de
NSB-vrouwen, ook de Moffenmeiden en bovendien allen die NSB'er geweest
zijn. Laat ie fijn zijn ... Verhoren vinden plaats door de politie of door een aparte
instantie. De arrestaties geschieden door een speciale ploeg van de KP. Wij hebben
de bevoegdheid toch te arresteren, ook al wil de politie het niet. En als er eens
een schot valt, is het ook niet erg.' I

Een belangrijke zin, die voorlaatste! 'Wij hebben de bevoegdheid toch
te arresteren, ook al wil de politie het niet.' Kennelijk was 'de politie'
bevreesd geweest dat bij die arrestaties door illegale werkers schoten
zouden vallen - die vrees was overdreven geacht en de politie was
bovendien geëlimineerd: 'De arrestaties geschieden door een speciale
ploeg van de KP.' Dat was dus door van Houten als gevolmachtigde van
de prins bepaald, zonder overleg met de prins, zonder overleg met
generaal KruIs en ook zonder overleg met majoor Verhoeff, de militaire
commissaris van Eindhoven.

Nu daarmee aan de Knokploegen een bij uitstek uitgebreide taak was
gegeven, leek het wenselijk, organisatorisch onderscheid te maken tussen
diegenen die in de te vormen gevechtsformaties zouden worden opge-
nomen en diegenen die zich met het arresteren van alle 'foute' elementen
zouden belasten en die (dat was een logische consequentie) ook belast
zouden worden met het in bewaring houden van die elementen: de
Binnenlandse Strijdkrachten werden gesplitst in Stoottroepen en Bewa-
kingstroepen. Het was van Houten die (niet wetend dat prins Bernhard
van Kooten al had benoemd tot commandant in Zuid-Limburg) op de
zzste Borghouts benoemde tot 'commandant van de Stoottroepen der
Binnenlandse Strijdkrachten bezuiden de grote rivieren' (en Hoekstra,
tot waarnemend commandant van deze militaire formatie); het comman-
do over de Bewakingstroepen droeg van Houten op aan van Dijk.

I GSC-III: 'Oorlogsdagboek', p. 180-82.
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