
Geachte leden van de gemeenteraad van Hoogeveen, 

Aan het begin van het herdenkingsjaar n.a.v. 75 jaar bevrijding van de Duitse terreur vraag ik 
nadrukkelijk uw aandacht voor het navolgende. 

Onze gemeente eert een voormalig burgemeester, Jetze Tjalma, van wie men zich kan, zelfs moet 
afvragen of wij hem, met de kennis van nu nog steeds die eer waardig vinden. Dit betekent niet dat 
wij het werk van tribunalen, commissies of wie er na de bevrijding nog meer hebben geoordeeld over 
Nederlandse bestuurders in bezettingstijd, moeten overdoen. Het is niet nodig om te onderzoeken of 
Tjalma “goed” of “fout” was. Wel is het nodig om de vraag te stellen en te beantwoorden of wij 
vinden dat Tjalma eerwaardig is. Kortom heeft hij door zijn handel en wandel die eer verdiend? 

Interessante vraag is hierbij wat de motivatie in onze gemeente is geweest om de naam Tjalma aan 
het park achter het raadhuis te verbinden en de heer Tjalma het ereburgerschap van de gemeente 
Hoogeveen te verlenen. Het was in ieder geval niet volgens de gedragscode die door de gemeente 
Hoogeveen zelf is opgesteld en wordt gehanteerd als naamgeving aan de orde is. Het lijkt mij zo dat 
de gemeenteraad eenvoudig in staat moet zijn om deze motivatie boven water te halen. 

Vervolgens is het van wezenlijk belang om te beoordelen of het gedrag van de heer Tjalma 
gedurende de Duitse bezetting eerwaardig is geweest en of dit gedrag is meegewogen bij de 
beslissing om een park naar hem te vernoemen en hem het ereburgerschap te verlenen. 

Peter Romijn beschrijft in zijn boek Burgemeesters in oorlogstijd – Besturen onder Duitse bezetting, 
hoe moeilijk de positie van burgemeesters in die zwarte jaren was. Hoeveel dilemma’s er voor 
Nederlandse bestuurders waren waarin zij voortdurend keuzes moesten maken. Dilemma’s waarvan 
wij ons heden ten dage nauwelijks meer een voorstelling kunnen maken. 

Het is de morele plicht van het bestuur van de Gemeente Hoogeveen om zich in het herdenkingsjaar  
voor 75 jaar vrijheid af te vragen of de eerwaardigheid van Tjalma overeind blijft als men zich 
rekenschap geeft van de volgende feiten: 

1- Op 16 mei 1940 stuurde Tjalma een door hem ondertekende brief naar alle Joodse inwoners 
van Hoogeveen. In de brief staat dat zij zich op 18 mei moeten melden bij de Duitsche 
Wacht, Schutstraat 112 in Hoogeveen. De ten behoeve van de Duitse bezetters gemaakte 
adreslijst treft u samen met voornoemde brief in de bijlage bij deze brief aan. De lijst bleek 
later (in 1942) heel handig te zijn voor de bezetters toen ze begonnen de Joden weg te 
voeren. Tjalma naar alle waarschijnlijkheid de eerste Nederlandse bestuurder die actief en 
onmiddellijk gehoorzaamde aan wat hem werd opgedragen door de Duitse bezetters. 
Bron: http://drentheindeoorlog.nl/?aid=539 
 

2- Men kan zich afvragen of de heer Tjalma zich op 16 mei 1940 bewust was van de gevaren van 
Duitse zijde die Joodse inwoners bedreigden. Het antwoord op die vraag is simpel: gelet op 
de hierna volgende punten is het onmogelijk dat Tjalma geen weet had van wat zich in 
Duitsland afspeelde met betrekking tot de Joden.  
a. Sinds 1933 werden de Joden in Duitsland vervolgd en de agressie in die vervolging groeide 

sterk, met als dieptepunt de Kristallnacht in 1938 
(https://www.google.com/search?q=kristallnacht&oq=kristallnacht&aqs=chrome..69i57j0
l7.2749j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8).  



b. De grote vluchtelingenstroom was wereldwijd bekend. President Roosevelt belegde in 
1938 de Conferentie van Evian om het probleem van Joodse vluchtelingen te behandelen. 
(https://www.google.com/search?q=conferentie+van+evian+1938&oq=conferentie+van+
evian&aqs=chrome.1.69i57j0l3.7295j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8)   

c. De oprichting van Kamp Westerbork kan Tjalma eveneens niet zijn ontgaan. Het kamp 
diende op dat moment als opvangkamp voor gevluchte Joden uit Duitsland. Hij moet zich 
hebben gerealiseerd dat de door hem opgestelde en aan de Duitsers overhandigde 
adreslijst groot gevaar voor de Joodse Hoogeveners opleverde. 
 

3- Tjalma deed evenals zijn collega Wisman in Meppel al het bureaucratische werk ter 
voorbereiding op het ophalen van alle Joodse inwoners. Wisman praatte dit goed door te 
stellen dat het “altijd nog beter was om door Nederlandse politieagenten  van huis gehaald 
te worden dan door Duitsers.” Het is niet meer van belang om te onderzoeken of dit nu wel 
of (net) geen collaboratie was. Voldoende is om te oordelen of wij thans deze houding 
eerwaardig vinden. 
Bron: http://drentheindeoorlog.nl/?aid=539 

4- Tjalma stelde op verzoek van de bezetter een lijst op van 200 mannen die moesten werken 
op het vliegveld in Havelte. 
Bron: http://drentheindeoorlog.nl/?aid=539 
Romijn schrijft hierover in zijn boek: Tjalma had in 1944 op Duits bevel arbeiders opgeroepen 
voor bouwwerkzaamheden aan het Duitse vliegveld bij Havelte. Toen er nauwelijks arbeiders 
kwamen opdagen, was de burgemeester aannemers gaan bellen om hen personeel te laten 
sturen. De plaatselijke illegaliteit had hem toen ernstig aangesproken met als gevolg dat hij 
zijn inspanningen stopte. 

Afgezien van de burgemeesters die lid van de N.S.B. waren, zijn als resultaat van de zuivering na de 
oorlog 700 burgemeesters ontslagen. Hun gedrag was volgens het Centraal Orgaan voor de Zuivering 
van Overheidspersoneel niet in overeenstemming met de door de regering in 1937 gegeven richtlijn. 
Vriendschappelijke contacten met Duitsers telden zwaar, maar vooral het meewerken aan 
verdedigingsmaatregelen dan wel het (gedwongen) rekruteren van arbeiders die de stellingen 
aanlegden werd de burgemeesters zwaar aangerekend. 

De zuiveringscommissie kwam met betrekking tot de heer Tjalma tot het oordeel dat ontslag op 
grond van het Zuiveringsbesluit een te zware maatregel was, aangezien was gebleken dat Tjalma op 
zijn fout was teruggekomen. Voorzitter Van Boeijen van de zuiveringscommissie tekende bij dit 
besluit echter aan: “voor een herbenoeming als burgemeester te Hoogeveen dient hij t.z.t. naar mijn 
meening niet in aanmerking te komen.” Het advies van de commissie luidde ongevraagd eervol 
ontslag, met als motivatie dat Tjalma de affaire rond de vliegveldbouw sterk aan te rekenen was, 
temeer daar hij daarmee het verzet had tegengewerkt. Kennelijk vond men het feit dat Tjalma was 
gezwicht voor de ongetwijfeld grote en niet mis te verstane druk van de plaatselijke illegaliteit 
voldoende. 
Uiteindelijk oordeelde de minister (Beel) dat het handelen van Tjalma laakbaar was, maar niet tot 
ontslag hoefde te leiden en volstond met een ernstige schriftelijke berisping, zonder 
openbaarmaking. Het heeft er alle schijn van dat Tjalma voldoende dekking had van zijn eigen partij 
(ARP), waarop Beel geen aanleiding zag hem te ontslaan. 
Bron: Peter Romijn – Burgemeesters in oorlogstijd 
(https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/25809/burgemeesters-in-oorlogstijd.html) 



Niet onvermeld mag blijven dat het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in 1950 bij Hoogeveen 
informeerde of bij de gemeente documentatie-materiaal aanwezig was “dat voor de toekomst 
historische waarde zal hebben”. De heer Tjalma schreef op 10 juni 1950 in zijn antwoord  dat in 
Hoogeveen “geen documentatie-materiaal  uit de oorlog aanwezig is.” Een leugen, want lokaal 
historicus Albert Metselaar ontdekte tijden zijn vele speurtochten in de archieven een kast vol 
documentatiemateriaal  als bedoeld door het Rijksinstituut. 

Het is noodzakelijk een antwoord te geven op de vraag of – met de kennis van nu – de eerbewijzen 
aan Tjalma nog gehandhaafd kunnen worden. Daarmee wordt echter geen oordeel gevraagd over 
het besluit hem deze eerbewijzen te verlenen.  

De vraag die 75 jaar na de bevrijding voorligt is of een gemeente die met Stolpersteine haar 
gedeporteerde en vermoorde Joodse plaatsgenoten herdenkt en mogelijk deelneemt aan het 
tijdelijke lichtmonument dat op initiatief van het Comité 4 en 5 mei tot stand gaat komen, dit kan 
verenigen met het betonen van eer aan de heer Tjalma. 

Ik spreek de hoop en de verwachting uit dat u zich moeite zult willen getroosten om in dit bijzondere 
herdenkingsjaar in deze kwestie een helder antwoord te formuleren. 

Hoogachtend, 

Frits Kappers 
Roerdomplaan 180 
7905 EK  Hoogeveen 
fkappers@gmail.com 
06-42663120 

 

 

Bijlagen: 

- Brief d.d. 16 mei 1940 aan de Joodse inwoners van Hoogeveen 
- Adressenlijst van de Joodse inwoners van Hoogeveen t.b.v. de Duitsche Wacht 
- Brief d.d. 10 juni 1950 aan het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 


