
Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Het plaatselijk bestuur in de bezettingstijd door dr. M.A.J.M. Matthijssen gen. Ik verwacht daartegenover, dat alle inactieve dienst staande rechters, openbareambtenaren en beambten mijne verordenin-gen streng zullen opvolgen en hetNederlandsche Volk met verstand en zelfbe-heersing den toestand aanvaardt'.... .....'Ik zal daarom zorgen, dat het Nederlandsche Volk als van gelijken bloedeals het Duitsche volk niet in ongunstigerelevensvoorwaarden zal vervallen, zooals denoodlottige omstandigheden en den vemieti-gingswil van onze vijanden in dezen tijdenzulks noodzakelijk maken'....... Het beleid van Seyss-Inquart was er opgericht het Nederlandse volk te winnenvoor het nationaal-socialisme, met als per-spectief op langere termijn, dat Neder-land deel zou gaan uitmaken van hetGroot-Duitse rijk. Om een zo gunstigmogelijke sfeer te scheppen kregen deDuitse militairen in 1940 de strikteopdracht zich correct en vriendelijk tegedragen; er vonden geen

arrestatiesplaats, er werden geen huiszoekingen ver-richt, de Nederlandse krijgsgevangenenuit de eerste oorlogsdagen werden al in deeerste helft van juni vrij gelaten. Waarmogelijk legden de Duitse soldatenvriendschappelijke contacten met deNederlandse burgers. De Nederlandse overheid was aanvan-kelijk bereid tot samenwerking met debezettingsautoriteit. Ambtenaren werdenkrachtens een voorschrift uit 1937 daartoe Inleiding Op lo mei 1940 werd 's ochtends inalle vroegte de stilte van het luchtruimboven Nederland verscheurd door het gie-rend geluid van gevechtsvliegtuigen.Bommen barstten uiteen, bruggen wer-den opgeblazen, mitrailleurvuur kletterdein het rond; een beangstigende ervaringop deze overigens zo prachtig zonnigevoorjaarsdag. De Duitsers waren Neder-land binnengevallen; en zij waren plotse-ling overal. Vijf dagen later was hetgebeurd. De Duitse Blitzkrieg raasde metgeweld over ons land; het zwakke Neder-landse leger had geen verweer, ondanksmoedig verzet hier en daar, bijvoorbeeldop de Grebbeberg.

Voor Nederland brakeen bezettingstijd aan die vijf jaar zouduren. Het burgelijk bestuur onder druk Eind mei werd op nationaal niveau eenDuits burgerlijk bestuur ingesteld. Alshoofd hiervan benoemde Hitler dr. Seyss-Inquart. De nieuwe rijkscommissarismaakte zijn opwachting op 29 mei. Bijzijn installatie zei hij onder meer: .....'Ik zal alle maatregelen treffen, ook wettelijke, die nodig zijn, dezen opdracht tevervullen. Het is mijn wil hierbij hetNederlandsche recht zooveel als mogelijk teeerbiedigen, tot uitoefening van het bestuurde Nederlandsche autoriteiten te raadplegenen de onafhankelijke rechtspraak te eerbiedi- 257

















Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 'Ik wensch hier nog speciaal een woordvan dank te spreken tegenover wethouderAelhers, die door zijn flinke houding een raz-zia wist te voorkomen' (Raadsverslag 528). Ik heb niet kunnen achterhalen, welkincident hier wordt bedoeld. Niettemin isdeze passage vermeldenswaardig omdatdeze recht doet aan de man, die in de inte- rimperiode het plaatselijk bestuur uit-maakte. Op 16 juH 1946 vond de eerste naoor-logse gemeenteraadsverkiezing plaats.Daarmee werd de democratie in het plaat-selijk bestuur formeel hersteld. m.8 Presentatie van de nieuwe gemeenteraad op 16 juli 1946. Vlnr. eerste rij: J. de Gier, H. Tersteeg, P. Zuiddijk, R.vd Pauw(weth), J. Abbink Spaink (burg.), J. Hartings (weth.j en J. Mondriaan (secr.) Achteraan: W. Pompe, ?, J, Vermeulen, C. Swaninck,]. V. Rooijen en F. Koteris (bode). Noten 1.  Geciteerd door A. de Beer, Zo maar een stad,Tilburg 1940-1945, Tilburg 1994, blz. 144 2. Ontleend aan het standaardwerk van L. de Jong,Het Koninkrijk der

Nederlanden in de TweedeWereldoorlog (13 delen), 's Gravenhage, 1969-1988; dl. 4, blz. 258 e.v. Ook navolgende algeme-ne informatie over het Nederlands bestuur in debezettingstijd is daaraan ontleend. Waar zulksvan belang is wordt daarnaar in de tekst verwezenmet vermelding van het betreffende deel en blad-zijde. 3.  J.J. Abbink Spaink, IJsselstein, verleden en heden,1963, blz. 66-67. 4.  De schriftelijke bevestiging daarvan op dezelf-de dag geeft ook geen andere verklaring dan ver-wijzing naar nietszeggende verordeningen, zoblijkt uit archiefstuk 1130 van het kabinet van decommissaris der provincie Utrecht. 5.  Provinciaal archief Utrecht, doos 1943, nr. 145. 6.  Bovenvermelde berekening is tot stand gekomenvia een combinatie van vier bronnen: i. maandrappor-ten commissaris provincie Utrecht provinciaal archief,nrs 277-299; 2. brief kabinet commissaris provincieUtrecht dd. 5 october 1943, nr. 320; 3. verslag vergade-ring van NSB-burgemeesters op 19 december 1944,archief kabinet commissaris provincie Utrecht, nr. 13;4. provinciale

almanak voor Utrecht, 1949. 7.  Bovenstaande gegevens komen uit het archief kabi-net commissaris provincie Utrecht, nrs 256,309,362. 8.  Abbink Spaink, aangehaald werk, 67 9.  Zie Uittreksel uit de rede van den Burgemeester vanIJsselstein, gemeentearchief IJsselstein, collectieDoesburg.             / 10.  Dagblad Trouw, 6 februari 1946, DeNieuwsraket, 8 februari 1946 266


