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land aanwezig zijn geweest." Ook die Waffen-SS-troepen bezaten infanterie-
wapenen. Daarmee traden zij tijdens de bezetting het eerst in actie bij de
Februaristaking in Amsterdam: het waren delen van de 4de SS-Totenkopf-
Standarte die samen met twee bataljons van de Ordnungspolizei (het Amster-
damse plus een dat toen in Assen gelegerd was) met militair geweld in de
hoofdstad optraden.

*

De sterkte van het Duitse leger is in ons land geleidelijk toegenomen.
Aanvankelijk lagen er uitsluitend twee infanterie-divisies, beide in het
westen des lands; in '41 kwam er een derde bij, eind' 42 een vierde die in het
oosten gelegerd werd. Later leidde de beduchtheid voor Geallieerde lan-
dingen tot verdere versterking waar wij in een later deel op terugkomen.
Naast die infanterie-divisies waren er, eerst in hoofdzaak op de Veluwe, later
in Noord-Brabant, kleinere eenheden die nog in opleiding waren. Het
totale aantal van al deze militairen heeft nogal gevarieerd en is moeilijk
exact aan te geven. Wij weten evenwel met zekerheid dat in augustus '41
door de Wehrmacht rantsoenen aangevraagd werden voor honderdtwintig-
duizend militairen - dat sloot de officieren en minderen van Kriegsmarine en
Luftwaffe in. Globaal zou men kunnen zeggen dat er naast de ca. drie-en-
twintigduizen man Ordnungspolizei en Waffen-SS een minstens dubbel zo
sterke strijdmacht van het Duitse leger aanwezig geweest is die ook al inge-
zet kon worden bij binnenlandse onlusten. Alle onderdelen van het Duitse
leger ressorteerden onder de Kommandeur der Truppen des Heeres in den
Niederlanden die zijn bureau in Utrecht had; op operationeel gebied kwamen
de bevelen uit Parijs waar zich de staf bevond van de Oberbefehlshaber West.
Wat de Kriegsmarine betreft: zij opereerde van de havens in het westen des

lands uit met kleine eenheden op de Noordzee: motortorpedoboten (Schnell-
boote}, 'Artillerieträger' (kustvaartuigen met luchtafweergeschut), 'Vorposten-
boote' (bewapende vissersvaartuigen), mijnenvegers en 'Sperrbrecher': koop-
vaardijschepen die gebruikt werden om geveegde geulen te controleren.ê
De Kriegsmarlne zorgde tevens voor het controleren van de havens van
Delfzijl tot Vlissingen; hiermee waren Ivier-en-twintig officieren en ruim
vierhonderd manschappen belast. Het bevel werd uitgeoefend door een
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