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De schrijver Willem Frederik (Wim) Hermans zat bij haar in de 

klas op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Hij beschreef 

haar: 

Reina had lang, donker, kroezig haar dat, in het midden gescheiden, 

ter weerszijden van haar hoofd in korte vlechten uitliep. Haar huid 

was opvallend blank en haar ogen waren lichtblauw, schuchter
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en lief. Van boven was zij tamelijk plat, maar in 
haar heupen plomp en breed, doordat zij meestal 
witte coltruien droeg met geplisseerde rokken 
van zware, Schots geruite stof. Als zij voor de klas 
moest komen om zich een les te laten overhoren 
die zij dikwijls niet goed kende, leek het altijd of ze 
op haar tenen liep.

Hij heeft haar een keer na een feestje naar huis ge-
bracht en op haar voorhoofd gekust.1

Guido van Suchtelen, een zoon van schrijver en 
vertaler Nico van Suchtelen, kende Reina in haar la-
tere jaren. Hij werd wel eens de verloofde genoemd, 
maar formeel waren ze niet verloofd, wel goede 
vrienden. 

Ze had een symmetrisch gezicht. Een gaaf 
gezicht, een donkere haardos. Brede heupen, heel 
vrouwelijk, maar toch ook meisjesachtig. Sportief. 
Ze fietste altijd heel hard, haar jas hing dan 
open. 

Wat Guido van Suchtelen ‘met zekerheid’ wist, zo 
vertelde hij Rob van Olm, schrijver van een publica-
tie over Reina en de ondergang van CS-6, was ‘dat ze 
betrokken is geweest bij de liquidatie van de agent 
Pieter Kaay in Enschede’.2 Guido herinnerde zich 
dat Reina op 3 juli 1943 aankondigde, dat ze naar 
Twente moest. Hijzelf stond op het punt naar een 
kamp van de Jeugdbond van Natuurstudie te gaan. 
Ze spraken af dat ze elkaar elke dag een kaartje zou-
den sturen. Guido: 

Dat was de laatste dag dat ik haar heb gezien. 
Diezelfde dag is er in Enschede een aanslag 
gepleegd. Die Kaay had de kleermaker 
Sjoerd Bakker gearresteerd, die kleding had 
geleverd voor de overval op het Amsterdamse 
bevolkingsregister. Bakker had zijn mond niet 
gehouden en werd verraden. Op 2 juli werden de 
deelnemers aan de overval gefusilleerd, Kaay werd 
een dag later doodgeschoten. 

In de weken daarna ontving Guido nog kaartjes van 
Reina, met onschuldige tekstjes. Toen hij thuiskwam 
van het kamp, bleek Reina te zijn opgepakt. Lange 
tijd hoorde niemand iets van haar. Pas na de oorlog 
werd bekend dat ze op 24 november 1943 was dood-
geschoten in het concentratiekamp Sachsenhausen 
in Oranienburg, een voorstadje van Berlijn.3 Zij be-
hoort tot de meer dan honderd Nederlanders die in 
dit kamp zijn omgekomen, aan wie een eenvoudig 
gedenkteken in het voormalige kamp de bezoeker 
herinnert. 

Pieter Kaay, beruchte Jodenjager
In Amsterdam, waar Reina Prinsen Geerligs lid was 
van de verzetsgroep CS-6 in Amsterdam – een naam 
die vermoedelijk was gekozen, omdat het huis van 
de familie Boissevain aan de Corellistraat nummer 
6 in Amsterdam het centrale onderkomen van de 

groep was – kreeg zij te maken met opperluitenant 
Pieter Kaay. Hij was een beruchte agent in Amster-
dam, lid van de NSB en het Rechtsfront, dat tot doel 
had allen die te maken hadden met de rechtshande-
ling en toepassing te verenigen, uiteraard op basis 
van het nationaalsocialistische gedachtengoed. Na 
de overval op het bevolkingsregister van Amster-
dam, een waardevolle bron voor hun jacht op Joden, 
op 27 maart 1943 gepleegd door een verzetsploeg, 
loofden de Duitsers een hoge beloning uit voor tips 
over de daders van de aanslag. Kleermaker Bakker 
had in een café staan opscheppen. Hij had aan de 
operatie meegewerkt. Kaay hoorde dat en liet Bakker 
arresteren, die al snel doorsloeg en namen noemde. 
Binnen een week waren de meesten opgepakt. Op 
2 juli 1943 werden twaalf verzetsmensen doodge-
schoten.4 

CS-6 zwoer wraak en begon een speurtocht naar 
Pieter Kaay, in Almelo geboren, die in de hoofdstad 
bekend stond als een keiharde, venijnige moffen-
knecht, die volijverig joeg op verborgen Joden en 
onderduikers. Hij bleek in Enschede te werken. Op 
15 april 1943 was hij in dienst getreden van de poli-
tie daar, die werd geleid werd door de Amsterdamse 
inspecteur en Kaays NSB-vriend Antonie Berends, 
in Enschede kapitein-korpschef. Kaay was de grond 
onder de voeten te warm geworden in de hoofdstad. 
Als geboren Twent voelde hij zich wel thuis in de tex-
tielstad. 

Berends was naar Enschede gehaald nadat com-
missaris Tj. van der Wal en inspecteur W.E. Sanders 
op 1 februari 1943 waren ontslagen, omdat ze had-
den geweigerd arbeiders te arresteren die niet naar 
Duitsland wilden om daar te werken.

Burgemeester Rückert vertelde ‘Den Haag’ de ach-
tergronden van de arrestatie van zijn korpschef en 
de inspecteur. De Fachwerber van het Arbeitsamt 
Hengelo eiste dat degenen die zich niet voor werk in 
Duitsland hadden aangemeld, in arrest werden ge-
nomen. Van der Wal overlegde met de procureur-ge-
neraal in Arnhem, die aanvankelijk toezegde, maar 
kennelijk van mening was veranderd, toen de Ne-
derlandse politie opdracht kreeg de Duitse politie bij 
aanhoudingen te arresteren. Van der Wal wilde hier-
aan niet meewerken. 

De volgende dag moest Van der Wal zich melden 
bij de Aussenstelle van de Sipo in Arnhem. Sanders 
ging mee. Beiden werden gearresteerd en vast ge-
zet in de marechausseekazerne. Rückert zond een 
andere inspecteur naar Arnhem, die met de twee 
gevangenen kon praten. De commissaris en zijn 
inspecteur Sanders wilden na rijp beraad wel de ar-
restatiebevelen uitvoeren, al bleven de bezwaren en 
was de maatregel in strijd met het volkenrecht en de 
Nederlandse wetgeving. De Duitse collega’s verwe-
ten de Enschedese politiemannen dat al 740 arbei-
ders hadden geweigerd zich aan te melden.5

De nieuwe politieleider Berends liet zich verder 
omringen met twee andere fanatieke politieman-
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nen, hoofdwachtmeester Jan van Limburg, in de 
stad beter bekend als ‘Jan met de kappen’, en op-
perwachtmeester Keimpe de Groot. Gevieren waren 
ze de meest gehate en gevreesde politiemensen van  
Enschede.6 CS-6 beraamde een plan voor de liqui-
datie van de Amsterdamse verrader en Jodenjager 
Pieter Kaay. 

Kaay had een woning gekregen aan de J.P. Swee-
linckstraat, op het Hogeland. Vrijdagavond 2 juli 
1943 belde een jongeman aan, die de heer Kaay wilde 
spreken. Hij liep door naar de woonkamer waar de 
agent met zijn zoontje op de knie zat. Kaay had zijn 
uniform nog aan. De jongeman was kennelijk ver-
rast: ‘U is bij de politie, dan ben ik verkeerd, ik moet 
een Van der Kaay hebben die bij Philips werkt.’ Kaay 
vergezelde hem naar de deur en wees de onbekende 
waar de gezochte man woonde. De jongeman werd 
opgewacht door een jonge vrouw. Niets vermoedend 
ging Kaay weer naar binnen. 

De volgende ochtend, zaterdag 3 juli, rond achten, 
stapte Kaay zoals elke werkdag op zijn fiets, op weg 
naar het bureau aan de Haaksbergerstraat. Iets eer-
der was de winkeljuffrouw van de kruidenierswin-
kel aan de Sumatrastraat naar haar werk vertrokken, 
vanaf haar huis aan de Hogelandsingel. Het leek een 
zaterdag als altijd te worden, druk in de winkel, de 
boodschappen voor de zondag moesten worden ge-
haald. Hij viel haar wel op, de man, die zittend op 
zijn fiets, stil stond op de tegenoverliggende straat-
hoek, gekleed in een licht kostuum met een grijze, 
slappe hoed. Ze schatte hem tussen de dertig en vijf-
endertig, hij had een tenger postuur en droeg hoge 
bruine schoenen, opvallend van kleur en model, zo-
als ze naderhand aan de politie verklaarde. Op de 
Varviksweg haalde Pieter Kaay de winkeljuffrouw in, 
niet wetend dat hij werd gevolgd door de in het oog 
lopende jongeman. Op de hoek van de Varviksweg 
en de Kuipersdijk hoorde ze plotseling een knal, ze 
keek naar rechts en zag dat de politieman op de Kui-
persdijk neerstortte. De fietser achter hem reed snel 
door, de Madoerastraat in. De man op de Kuipers-
dijk, iemand van de Centrale Keuken die ook op weg 
was naar zijn werk, schrok van de knal en zag vijftien 
meter verderop Kaay omvallen. Er kwam bloed uit 
zijn mond en hij zag de bloedvlek op het overhemd, 
nadat hij Kaay de koppel had afgedaan en zijn tu-
niek had geopend. De kogel was recht door het hart 
gegaan. Dit was moord. Omwonenden belden snel 
de politie. De dienstdoende arts kon slechts de dood 
vaststellen.7 

Keimpe de Groot, collega van Kaay, vertelde thuis 
in enkele woorden wat er was gebeurd. ‘Pieter Kaay is 
vermoord’, meer zei hij niet, volgens zijn zoon Arjen, 
in het boek dat over hem en zijn familie is geschre-
ven, Arjen was Het kind van de Waffen-SS. Zonder dat 
hij zijn zoon aankeek, zei hij: ‘Vandaag hij, morgen 
wij.’ De Duitsers gebruikten de begrafenis van Pieter 
Kaay als propaganda-instrument. Iedereen die een 
uniform had, moest de begrafenis bijwonen. Arjen, 

lid van de Jeugdstorm, herinnerde het zich later:

De door paarden getrokken pontificale rouwkoets 
werd aan weerszijden door politiemannen 
begeleid. Ook ik moest met mijn Jeugdstorm 
in de groep door de stad naar de begraafplaats 
marcheren. Daar was een grote manifestatie 
met veel vlaggen, uniformen en brallerige 
toespraken. Pieter Kaay was een held! Een foto 
van hem stond later prominent in het midden 
van de schoorsteenmantel, als een waarschuwend 
symbool voor het gevaar dat dichterbij kwam.8

Hoe is Pieter Kaay omgekomen? Daarover bestaat 
nog steeds geen zekerheid. Volgens de politieversla-
gen zou de dader – genoemd werd Louis Boissevain, 
lid van CS-6, die naar zijn zeggen de moord samen 
met Reina Prinsen Geerligs had uitgevoerd – Kaay in 
de rug hebben geschoten.9 Vele jaren later, in 2005, 
werd beweerd dat de dodende kogel was afgescho-
ten met een geweer, vanuit een gang tegenover num-
mer 123 aan de Kuipersdijk, aan die gang woonde de 
moeder van de bekende Enschedese verzetsman Jo-
han ter Horst. Dat was de conclusie van twee korps-
leden van de gemeentepolitie, uit een onderzoek dat 
ze in 2003 hadden uitgevoerd. Ze meenden ook de 
schutter te hebben gevonden, zijn naam hebben ze 
gedeponeerd bij een notaris, die de envelop pas na 
hun dood mag openen.10

Het onderzoek van de Duitse Sicherheitspolizei 
leverde niets op. Het zoemde door Enschede, dat 
een politieman Kaay zou hebben neergeknald. In 
de vroege ochtend van 6 juli 1943 moest het gehele 
korps om zeven uur aantreden. Wiens naam werd af-
geroepen, moest zijn pistool inleveren en kon instap-
pen in één van de vier klaar staande overvalwagens. 
Er waren 24 mannen aangewezen, ze werden naar 
hun eindstation gebracht, een kamp in Mühlberg in 
Brandenburg, een deelstaat in Duitsland, niet ver 
van Berlijn. Pas zes weken nadat Enschede was be-
vrijd, op vrijdag 18 mei 1945, kwamen de mannen 
terug. In september moesten ze weer aantreden. In 
een brief stond dat ze waren ‘gezuiverd’, ze hadden 
niets te maken gehad met de moord op Pieter Kaay.11

Met opgeheven hoofd, zingend
Nooit is bekend geworden, waarom Reina Prinsen 
Geerligs, samen met Truus van Lier en Nel Hissink-
van den Brink, niet naar het SS-concentratiekamp 
in Vught werd getransporteerd, zoals zovele Neder-
landers in de oorlogsjaren, waarom zijn ze niet in 
Overveen gefusilleerd? Waarom moesten zij worden 
opgesloten in het beruchte concentratiekamp Sach-
senhausen in Oranienburg? Vragen waarop niemand 
ooit een antwoord heeft gekregen. Wel ontdekte Rob 
van Olm, die een boekje heeft geschreven over de 
dood van Reina Prinsen Geerligs en de ondergang 
van CS-6, een brief van de journalist Joop Zwart. Hij 
was in het begin van 1942 door de Duitsers gearres-
teerd en als politieke gevangene naar Sachsenhausen 
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gevoerd, waar bij bleef tot begin februari 1945. Hij 
schreef: 

Op de morgen van 24 november 1943 kwam men 
mij – terwijl ik nog in bed lag – waarschuwen, dat 
er drie meisjes in het kamp waren binnengebracht. 
Daar in het kamp Sachsenhausen nog geen 
afdeling voor vrouwen bestond, was dit een 
bijzonderheid en trok dit voorval de aandacht. [...] 
Kort daarna zag ik drie meisjes in de richting van 

het executieterrein lopen en begreep ik dat hun 
laatste uur geslagen had. 

Getuigen verklaarden later dat de drie verzetsheldin-
nen met opgeheven hoofd en zingend naar de execu-
tieplaats liepen. Zwart heeft de executie niet gezien, 
wel de drie lijken, in het crematorium. De executie 
was gegrond op ‘Feindbegünstigung’ en ‘Organisie-
rung der Wiederstandsbewegung’. Later vond hij een 
lijst van doodgeschoten gevangenen, waarop de na-

Dit is een afbeelding 
van een pagina uit het 
boek SIPO en SD in 
Twente, geschreven 
door C.B. Cornelissen 
(Oldenzaal, 2010). In 
woord en beeld wordt 
hier het verhaal verteld 
van de moord op Pieter 
Kaay.w
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men van de drie vrouwen voorkwamen. Hij heeft de 
familie van Reina hierover geïnformeerd.12

Dilemma voor politie
De Nederlandse politie – en zeker de politie in  
Enschede – werd in de oorlog opgezadeld met een  
dilemma waarvoor nauwelijks een oplossing be-
stond. Een agent moest zijn eigen zaak, zijn eigen 
gemeente dienen, maar de Duitsers eisten ook zijn 
optreden, Befehl ist Befehl, wie niet luisterde, moest 
het maar voelen. Slechts weinigen weigerden, hun 
baan was hun lief, want al waren de verdiensten niet 
hoog, rond de dertig gulden in een week, de agent 
kon er met zijn gezin van leven. Gehoorzaam was 
hij, door dik en dun. Lokaal historicus Ties Wiegman 
schreef in 1985 in zijn boek over de Tweede Wereld-
oorlog – barstensvol feiten, verhalen en wetenswaar-
digheden – daarover:

Onder leiding van de Duitse politie werd ook de 
plaatselijke politie bij dit werk ingeschakeld. Deze 
traden menselijker op dan de Duitsers, die vaak met 
bruut geweld de mensen uit hun woningen haalden. 
Op een enkele fanatieke politieman na, die heulde 
met nazipraktijken, liet de Enschedese politie vaak 
duidelijk blijken, dat zij dit werk met de grootste 
weerzin deed. Maar helaas, ze deed het toch.

De burgemeesters in ons land – en ook burgemees-
ter Koos Rückert van Enschede – hadden nog wei-
nig te zeggen over de lokale politie, de politiemensen 
waren aan hun lot overgelaten. Maar een vooroor-
logse burgemeester, zoals Rückert, moest zich wel 
inspannen om ervoor te zorgen dat de politiemen-

sen ‘loyaal’ in functie bleven. Dat ervoer Rückert in 
Enschede, waar de morele steun van het katholieke 
episcopaat sommige manschappen inspireerde tot 
een principiële stellingname. Begin maart 1943 had 
hij een onderhoud met een groep van katholieke po-
litieambtenaren, die niet langer Joden en mannen 
die een verplichte tewerkstelling weigerden, wilden 
oppakken. Mr. L.J. Broersen, gevolmachtigde bij het 
departement van Binnenlandse Zaken bij het direc-
toraat-generaal van politie, moest er zelfs aan te pas 
komen om een collectief opstappen met zware drei-
gementen te voorkomen. Broersen was NSB-er en lid 
van de Germaanse SS, gunsteling en stroman van 
Hanns Albin Rauter, de hoogste SS-er in ons land.14

Hoe moeilijk de leiding van de plaatselijke politie 
het had met deze eisen van de bezetters, blijkt uit 
een brief die één van de kinderen van politiecom-
missaris Tj. van der Wal schreef aan Ties Wiegman: 

De Reina Prinsen Geerligs Prijs

In het voormalige 
kamp Sachsenhausen, 
niet ver van Berlijn, 
herinnert een groot 
monument aan de vele 
duizenden die hier 
omkwamen, mannen, 
vrouwen, jongens 
en meisjes van vele 
nationaliteiten.
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Jan van Limburg stond 
in Enschede bekend als 
‘Jan met de kappen’. 
Hier houdt hij de 
wacht bij het huwelijk 
van Piet Benink, 
hoofd van de Tweede 
Prinseschool, en Nardi 
Spiele. 

Wat ik uit mijn herinnering kan vertellen is, dat 
mijn vader het hier zo ontzettend moeilijk mee 
heeft gehad, dat hij het thuis in de beslotenheid 
van de eigen studeerkamer luid uitschreeuwde: 
‘Ik kan het niet!’ en ‘Hoe ver moet ik nog gaan?’ 
Onnodig te vertellen welk een diepe indruk dat op 
ons maakte.15

Na het ontslag van Van der Wal en Sanders werd An-
tonie Berends benoemd tot kapitein-korpschef, het 
commissariaat van politie en alle rangen van de po-
litiemannen waren opgeheven en aangepast aan die 
van de Staatspolitie.16 In Enschede en andere steden 
werden politiediensten in het leven geroepen voor de 
jacht op Joodse onderduikers, onder verschillende 
namen. In Enschede heette deze groep binnen het 
politiekorps Politieke Dienst, die bestond uit vooral 
NSB-ers en leden van de Germaanse SS, zoals Anto-
nie Berends, Keimpe de Groot, Pieter Kaay en Jan 
van Limburg. De overige leden van het politiekorps 
waren overwegend uitgesproken anti-Duits.

Berends was een algemeen gevreesde en gemin-
achte nazimisdadiger. Een vroegere kameraad van 
de Sicherheitsdienst kende hem maar al te goed: ‘Be-
rends wilde ten koste van alles omhoog, al was het 
over het lijk van zijn beste vriend.’ Overal had hij zich 
gehaat gemaakt, door zijn felheid en fanatisme, ei-
genlijk in alle gemeenten waar hij had gewerkt, niet 
alleen in Amsterdam, maar ook in Arnhem, Tiel en 
Deventer. In Enschede arresteerde hij in drie maan-
den, van maart tot juni 1943, samen met Jan van 
Limburg 23 Joden, die allen werden weggevoerd 
en nooit terugkeerden. Tot 1 april 1945, de dag van 
de bevrijding van Enschede, oefende Berends zijn 
schrikbewind uit; die dag werd hij gearresteerd en 
in de gevangenis in Almelo achter de tralies gezet, 
want voor een kamp was hij te gevaarlijk. Het Bijzon-
der Gerechtshof in Arnhem eiste op 29 september 
1948 de doodstraf tegen hem, mede omdat hij zich 
van geen kwaad bewust leek, een verbitterde man, 
die niet kon of wilde begrijpen wat hij had misdaan. 
Het vonnis was wat milder dan de eis, Berends kreeg 
levenslang.

Jan met de Kappen
Jan van Limburg, op 23 april 1881 in Olst gebo-
ren, kwam in 1909 bij de politie in Enschede wer-

ken. Kennelijk had hij last van losse handjes, want 
de rechtbank in Almelo had hem in de zomer van 
1919 wegens mishandeling veroordeeld tot een 
boete van 25 gulden of een maand hechtenis.17 Toen 
hij in 1934 vijfentwintig jaar in dienst was van de 
politie, roemde ieder hem om zijn kwaliteiten als po-
litieman. Maar het nationaalsocialisme trok en in 
november 1940 – de oorlog was nauwelijks een half 
jaar geleden begonnen – liet hij zich inschrijven als 
lid van de NSB. Er leek in deze gelederen een snelle 
carrière voor hem weggelegd, want een maand later 
werd Van Limburg benoemd tot chef propaganda 
van Rechtsfront. Door de voortdurende infiltratie 
van de waanzinnige denkbeelden van Hitler raakt 
Van Limburg steeds meer in de ban van de heilstaat 
die de nazi’s voor ogen hadden. Hij verklaarde eens 
dat hij niet eerder met pensioen zou gaan voordat 
alle Joden gearresteerd waren.18

Van Limburg stond sinds 1943 onder de bevelen 
van Antonie Berends en was ook genegen, zonder 
enig gewetensbezwaar, rechtstreeks aan hem ge-
richte opdrachten uit te voeren voor de Enschedese 
chef van de Sicherheitsdienst Schöber.19 Zijn voor-
naamste taak was het opsporen en oppakken van 
Joden.

De foute hoofdwachtmeester van politie Jan van 
Limburg is op 15 april [1943] zelf aanwezig als in 
een huis aan het Talmaplein een gezin van drie 
Joden wordt opgepakt na een anoniem telefoontje. 
Op 20 april [1943] vindt Van Limburg drie Joden 
in een woning aan de Boddenkampstraat.20

Bij zijn verhoor op 20 september 1946 naar aanlei-
ding van zijn verachtelijke oorlogsgedrag haalde Jan 
van Limburg herinneringen op. Over die dag in het 
voorjaar van 1943, toen hij samen met Pieter Kaay 
en enige andere agenten vier Joden had gearresteerd 
in de Borgerstraat in Enschede en daarna naar het 
politiebureau had gebracht. Ze hadden een tip via 
een anoniem schrijven ontvangen. Een andere keer 
had hij een Jodenjongen gearresteerd aan de Haaks-
bergerstraat, ‘zuiver het werk van Berends of Kaay’, 
wist hij met zekerheid te vertellen. Hij herinnerde 
zich ook dat ......

...... hij op of omstreeks mei 1944, juiste datum 
mij niet bekend, door de SD was gebeld. Toen wij 
daar aankwamen, bleek dat we mee moesten, 
Joden arresteren. Aldaar zijn, meen ik, drie 
ondergedoken Joden gearresteerd. De SD had 
hierbij de leiding. Ik weet niet door wie dit 
verraden is geworden.

Vaak kreeg Van Limburg tips van andere Jodenhaters 
in de stad, zoals de meteropnemer van de gemeente 
die op 8 april 1943 bij een Enschedese familie thuis 
in de Van Riebeeckstraat zag hoe drie Joden, twee 
mannen en een vrouw, zich wasten in de keuken en 
ijlings een heenkomen zochten. Samen met Berends 
arresteerde Van Limburg zeven Joodse onderdui-
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kers, die alle naar Westerbork werden gevoerd, de 
dood tegemoet. In totaal werden dat jaar door acties 
van Van Limburg 73 Joden naar het Drentse kamp 
op transport gesteld. Het volgende jaar kwamen er 
zeker nog zo’n twintig Joden bij. Bij het vaststellen 
van het vonnis werd het verraad van de zeven Joden 
Van Limburg zwaar aangerekend. Zijn enige verweer 
was: ‘Ik heb mijn opdrachten uitgevoerd.’21 Op de 
vraag, hem gesteld tijdens de rechtszitting, waarom 
hij de opdrachten niet had geweigerd, antwoordde 
hij timide en terneergeslagen: ‘Ik weet het niet. Ik 
ben in dit opzicht zeer slecht geweest.’22 

De Bijzondere Raad van Cassatie besloot met de 
kleinst mogelijke meerderheid de tegen Van Lim-
burg geëiste doodstraf te veranderen in een levens-

lange gevangenisstraf. Het had lang geduurd eer de 
Raad tot dit besluit kwam, omdat er een onderzoek 
gaande was naar de gedragingen en verhoudingen in 
het politiekorps in Hengelo. Want de daar heersende 
toestanden zouden in grote trekken overeenstem-
men met die in andere korpsen in het oosten van 
het land, want:

Uit dit onderzoek is gebleken, dat, op enkele 
loffelijke uitzonderingen na, de functionarissen 
der politie in genoemde streek zich in het 
algemeen zonder enig gevoel voor eigenwaarde als 
slaafse volgelingen hebben laten gebruiken door 
de vijand, ter bereiking van diens verderfelijke 
doeleinden en dat het lager personeel in deze 

Bert Schierbeek uit Boekelo, boodschappenjongen in het verzet
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trieste houding werd voorgegaan door zijn 
superieuren. Dit ontheft de ondergeschikten 
geenszins van hun verantwoordelijkheid en 
zeker niet, wanneer zij, zoals deze veroordeelde, 
in vele gevallen uit eigen initiatief met blijkbaar 
welbehagen zijn opgetreden, doch wel zal in 
aanmerking moeten worden genomen, dat het 
slechte voorbeeld van chefs en collega’s niet alleen 
de onderworpenheid aan misdadige bevelen van 
hogerhand zal bevorderen, maar ook kritiekloze 
dienstdoeners zal animeren tot eigen activiteit ten 
bate van het vermeende dienstbelang.

De meeste raadsleden meenden ‘dat de door verzoe-
ker gepleegde wandaden zo afschuwelijk zijn en zo 
rampzalig in hunne gevolgen’, dat er geen aanleiding 
bestond de gevraagde gratie te verlenen.

Op 13 november 1947, een dag nadat het vonnis 
was uitgesproken, pleitte advocaat mr. P.J. Jebbink 
voor verkorting van de detentie, zodat Van Limburg, 
die ernstig ziek was, thuis kon sterven. Van Limburg 
was 68 jaar, bedlegerig, beterschap was uitgesloten 
en met grote angst zag hij de voltrekking van het 
doodvonnis tegemoet. De advocaat vertelde, dat zijn 
cliënt het arresteren van Joodse landgenoten niet be-
schouwde als het berokkenen van leed aan medemen-
sen, maar als het vervullen van een taak. Dat gebrek 
aan kritiek zou versterkt zijn doordat hij geen steun 
vond in goede voorbeelden van collega’s. Jebbink:

Want al was er wel een enkele politieagent in het 
Enschedese korps die principieel heeft geweigerd 
mee te doen aan het arresteren van Joden, als 
totaliteit heeft het politiekorps aldaar geen 
protest laten horen tegen de uitvoering van de 
schandelijke maatregelen tegen de Joden.

Volgens de advocaat had de politie moeten proteste-
ren, toen haar werd gevraagd tot arrestatie van Joden 
over te gaan, maar dat was niet gebeurd. De dood-
straf werd uiteindelijk omgezet in een levenslange 
gevangenisstraf, die in 1956 werd teruggebracht tot 
zeventien jaar en negen maanden. Van Limburg kon 
in februari 1957 voorwaardelijk in vrijheid worden 
gesteld. Hij stierf in het begin van de jaren zestig, 
tachtig jaar oud, in het zuiden van het land.23 

‘Zo’n rotklus’
De vierde Jodenjager in Enschede, Keimpe de Groot, 
had er in de jaren dertig niet aan gedacht toe te tre-
den tot de NSB, pas in het begin van de oorlog be-
zocht hij politieke lezingen en werd toen een over-
tuigd lid van de NSB. Thuis praatte hij er weinig over. 

Soms maakte hij een enkele opmerking, in de geest 
van: ‘Die snappen er ook niets van’, en: ‘Wat ’n slap 
gedoe allemaal, we hebben een sterke leider nodig’, 
vertelde zijn zoon Arjen jaren later in het voorjaar 
van 2011, hij was toen 81 jaar, eerder had hij er niet 
over willen praten.24 Hij vertelde ook wat zijn vader 
Keimpe in de oorlog had gedaan:

Hij heeft samen met collega’s in opdracht van de 
Duitsgezinde commissaris van politie in Enschede 
Joden gearresteerd. Dat heeft veel kwaad bloed 
gezet. Andere politiemensen hebben zich er 
ook schuldig aan gemaakt, maar omdat vader 
NSB-er was, werd hem dat extra kwalijk genomen. 
Naderhand tijdens zijn rechtszaak is het hem 
zwaar aangerekend. Collega’s die hetzelfde werk 
deden maar geen lid van de NSB waren, kwamen 
er mee weg. Zij wasten hun handen in onschuld.25 

Aan het einde van de oorlog werd De Groot, zo ver-
telde zijn zoon ook, door collega’s gedwongen dingen 
te doen die ze zelf niet wilden of durfden doen. Zo 
had hij eens een opdracht gekregen tegen een zekere 
familie in Enschede te zeggen dat hun zoon ter dood 
was veroordeeld en zou worden doodgeschoten. Dat 
verweet Keimpe zijn collega’s, dat hem zo’n rotklus 
in de schoenen werd geschoven, terwijl hij er zelf he-
lemaal niets mee te maken had. ‘Na de oorlog hebben 
diezelfde collega’s hem vastgezet in zijn eigen cel’, 
aldus zoon Arjen.26

Na de bevrijding stond Keimpe de Groot terecht, 
omdat door zijn optreden minstens twaalf Joodse 
medeburgers in vernietigingskampen waren omge-
komen. Ook werd gememoreerd, dat hij op 24 ok-
tober 1944 tijdens de grote razzia in Enschede in 
een auto door de stad was gereden, om iedere man 
te laten weten dat hij zich moest melden voor werk 
in Duitsland, anders zouden ze worden doodgescho-
ten. Ambities had de opperwachtmeester zeker, 
graag wilde hij burgemeester worden en wilde ook 
wel het Enschedese politiekorps gaan leiden, als de 
‘Leider’ maar een bevel gaf, Befehl ist Befehl leek hem 
heilig. Op de dag van de bevrijding werd De Groot ge-
arresteerd en vastgezet in de politieke strafgevange-
nis in Enschede. Vijftien jaar gevangenisstraf kreeg 
hij van het Bijzonder Gerechtshof in Arnhem.27

Na de bevrijding nam Tj. van der Wal de leiding 
van het Enschedese politiekorps weer op zich. Ook 
inspecteur W. Sanders kreeg het verzoek zijn post 
in het korps weer op zich te nemen, maar hij werkte 
toen al naar ieders tevredenheid bij het Bureau Nati-
onale Veiligheid in Scheveningen en wilde niet terug 
naar Enschede.28


