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10 Menig Groene Harter kent hem als ‘De Bal-

vert’, een persoon die bij ouderen nog de 
nodige emoties losmaakt. Johannes Corne-
lis Balvert, beter bekend als Han, werd in 
1916 geboren als zoon van een boerengezin 
in Moordrecht. Jan Kompagnie schreef een 
boek over Han Balvert, getiteld De schrik van 
Gouda. 

Zoals gezegd spreekt Balvert sterk tot de verbeelding. 
Men mag hem zien als de personificatie van het kwaad 
in de regio. Zijn handelen heeft mythische vormen aan-
genomen. Hij zou schuldig zijn aan de moord van maar 
liefst zes personen onder wie Toon Pille uit Waddinx-
veen, Edie van Reenen, een journalist uit Woerden, Ro-
kus Vonk, de burgemeester van Bodegraven, Bertus van 
Hoevelaken een garagehouder uit Oudekerk aan den IJs-
sel en de beide Gouwenaars Andries van Wijngaarden en 
Frits Stolk. Over de laatste gaat het verhaal dat hij zijn 
slachtoffer vastgebonden aan een touw achter zijn motor 
zou hebben meegesleurd van Hekendorp naar Gouda. 

In het boek leren wij Balvert kennen als een lastige 
jongeling. Op school kan hij moeilijk meekomen. Hij valt 
op door zijn agressieve gedrag. Volgens een oud klas-
genoot had hij een sterk minderwaardigheidscomplex 
en “leefde hij van sarren en pesten”. Blijkbaar heeft hij 
hiermee – ook op latere leeftijd - zijn intellectuele te-
kortkomingen willen compenseren. In zijn arbeidzame 
leven is hij evenmin succesvol. Het gezegde twaalf am-

De schrik van Gouda: 
het optreden van de sd’er han balvert in midden-holland
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uitgelezen

bachten, dertien ongelukken gaat in dit geval ook op 
voor Balvert. 

Het nieuwe regime biedt voor Balvert nieuwe mogelijk-
heden. Hij treedt al in de zomer van 1940 als monteur 
in Duitse dienst bij het Heeres Kraftfahr-Park (hkp), een 
onderdeel dat voertuigen repareert voor de Wehrmacht. 
Balvert dient aan het Oostfront en in Griekenland. In 
september 1944 keert hij na een langdurig herstel als ge-
volg van een bedrijfsongeval terug naar Gouda. Hij meldt 
zich bij de Ortskommandant voor bonkaarten. Omdat hij 
op dat moment geen werk heeft, introduceert deze hem 
bij de Sicherheitsdienst (SD) aan de Ridder van Catsweg, 
alwaar men verlegen zit om personeel. De chef van de 
SD, Hauptscharführer Heinrich Rennen, neemt hem on-
middellijk aan als Kriminal-angestellte. Ervaring op het 
gebied van de opsporing is blijkbaar niet vereist. 

Het is verbazingwekkend hoe Balvert zich in amper 
drie maanden tijd ontpopt als de Schrik van Gouda. 

Mei 1945: Balvert achter in de auto waarin hij van Doetinchem naar 
Gouda vervoerd (sahm)
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Wanneer hij in december 1944 wordt overgeplaatst naar 
de Achterhoek heeft hij een spoor van verwoesting ach-
tergelaten. Hij is dan betrokken geweest bij maar liefst 
zes moorden, mishandeling en vermoedelijk ook roof. 

Centraal in dit boek staat de vraag of Balvert ook 
daadwerkelijk de moorden die hem worden aangewre-
ven, heeft gepleegd. Aan de hand van de originele ge-
tuigenverhoren en rechtbankverslagen, hier en daar aan-
gevuld met interviews met nabestaanden en getuigen 
reconstrueert Jan Kompagnie het verhaal van Balverts 
korte maar uiterst gewelddadige aanwezigheid in de 
Goudse regio. Hij laat zien waar de betrokkenen elkaar 
aanvullen en elkaar tegenspreken. Balvert zelf legde tal 
van tegenstrijdige verklaringen af. Deze methode van 
geschiedschrijving heeft het voordeel dat de lezer inzage 
krijgt in de originele stukken en zich zelf een oordeel kan 
vormen. De keerzijde van deze methode is dat het ver-
haal veel herhalingen bevat.

De SD

Jammer is dat de er weinig aandacht is voor de context. 
De situatie waarin Gouda in het najaar van 1944 verkeert 
wordt slechts in anderhalve bladzijde beschreven. Ook 
over de SD komen wij behalve enkele korte mededelin-
gen over de organisatie weinig te weten en dat is in het 
licht van de gebeurtenissen een gemis. De geschiede-
nis van de SD neemt namelijk in het najaar van 1944 een 
verontrustende wending. De SD is sinds de zomer van 
1940 in ons land actief. Samen met de Sicherheitspolizei 
(Sipo) bestrijdt hij de tegenstanders van het nazisme. De 
SD is verantwoordelijk voor het inlichtingenwerk en is 
in eerste instantie belast met het maken van zogeheten 
Stimmungsrapporte. Dit zijn wekelijkse verslagen waarin 
de stemming onder de bevolking in het bezette gebied 
wordt weergegeven. De Sipo is belast met de executieve 
taken, dat wil zeggen de opsporing, arrestatie en het 
verhoor van “deutschunfreundliche” elementen.

Beide diensten staan onder bevel van de Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und SD (BdS), die zich met zijn staf 
in Den Haag vestigt. Naast dit hoofdbureau zijn er de 
Aussenstellen en Aussenposten. Gouda wordt pas in de 
zomer van 1944 tot Aussenposte gemaakt. Waarom Gou-
da deze twijfelachtige eer te beurt valt, is niet duidelijk. 
Dit is zeker nader onderzoek waard. 

In de zomer van 1944 worden de eerste tekenen van 
verharding zichtbaar. Het is niet alleen een reactie op de 
geallieerde invasie, maar vooral ook op het toenemende 
verzet van de Nederlandse bevolking. Eerst komt de ge-
hele Duitse berechting van illegale werkers te vervallen. 
Kort hierop gaat van de Höhere SS und Polizeiführer in Ne-
derland, Hans Albin Rauter, een officieel bevel uit naar de 
Sipo, de Ordnungspolizei en de Landwacht volgens welke 
verzetsstrijders die met wapens werden aangetroffen ter 
plekke dienen te worden geëlimineerd. Wie later wordt 
gepakt moet bij de dichtstbijzijnde Diernststelle van de 
Sipo en de SD worden afgeleverd. Dit zogeheten Nieder-
machungsbefehl, door de historicus L. de Jong vertaald 
als het afmaakbevel, is bedoeld om onverbiddelijk af te 
rekenen met iedere daad van verzet. 

1. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoor-
log. Deel 10b, Het  laatste jaar, Den Haag 1981, pp. 324-339; M. Croes, 
P. Tammes, “Gif laten wij niet vootbestaan”. Een onderzoek naar de 
overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten, Amsterdam 
2006, pp. 100-117 en 140-143. 

Balvert geboeid tussen zijn bewakers. (sahm)
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Het Niedermagungsbefehl laat echter in het midden wat 
er precies met de arrestanten moet gebeuren. Instructies 
volgen pas halverwege augustus. Dan wordt duidelijk dat 
de Sipo in de plaats moet treden van de opgeheven ge-
rechten. De strafoplegging is voor deze gelegenheid ver-
eenvoudigd tot doodstraf, concentratiekamp, arbeidsin-
zet of vrijspraak. Formeel moeten de arrestantenlijsten 
nog aan de BdS of Rauter worden voorgelegd. Achter de 
naam wordt de voorgenomen straf vermeld. Als gevolg 
van het toenemende aantal arrestanten en het uitvallen 
van de belangrijkste verbindingen, waaronder de post-
dienst en de spoorwegen, worden veel zaken telefonisch 
of via de radio afgehandeld. Uit de praktijk blijkt dan ook 
des te meer dat de Aussenstellenleiter vanaf dat moment 
bevoegd en verplicht is zonder ruggespraak met de BdS 
zijn maatregelen uit te voeren. 

Op 4 september – een dag vóór Dolle Dinsdag – wor-
den de teugels verder aangetrokken met onder meer een 
samenscholingsverbod van meer dan vijf personen en de 
invoering van een landelijke spertijd, die om 20.00 uur 
ingaat. Op samenwerking met de vijand, verhindering 
van de uitvoering van een Duitse opdracht, verzet tegen 
maatregelen van de bezettende macht, verstoring van de 
openbare orde, benadeling van het arbeidsproces en het 
in gevaar brengen van de publieke voorzieningen staat 
vanaf dat moment de doodstraf. 

Nog diezelfde dag voegt de BsD Schöngarth de SD en 
de Sipo samen. Vanaf dat moment wordt niet langer ge-
sproken van Aussenstellen maar van Einsatzkommandos. 
Deze naamsverandering staat in wezen symbool voor de 
radicalisering van de Duitse terreur. In plaats van inlich-
tingen vergaren, moeten de SD-ers vanaf dat moment 
met de Polizisten executieve taken uitvoeren. Aangezien 
het werk nu toch niet meer neer zou komen op recher-
cheren, maar voornamelijk op het handhaven van de 
heersende uitzonderingstoestand, patrouilleren en ge-
wapende acties tegen verzetskernen, was het geen pro-
bleem dat de SD-ers geen politieopleiding hadden geno-
ten. Schieten kunnen ze immers wel, zo geven Croes en 
Tammes in hun studie aan. 1

Op 11 september krijgen de Einsatzkommandos hun 
orders. Het komt er vanaf dat moment op aan “door zo 

effectief mogelijke acties de Nederlanders te tonen dat 
de Sipo (en de SD) juist nu overal toeslaat”. Eventuele 
Todeskandidaten die op de lijsten van de Aussenstellen-
leiter staan vermeld worden niet onmiddellijk geëxecu-
teerd, maar “opgespaard” voor represaillemaatregelen. 

Het laatste kwartaal van 1944 kenmerkt zich door toe-
nemende intimidatie en terreur van de kant van de be-
zetter. Tegen iedere vorm van verzet wordt keihard op-
getreden. Het gaat hard tegen hard. Het is duidelijk dat 
het handelen van de commandanten van de Einsatzkom-
mando’s vooral aan hun eigen inzicht wordt overgelaten. 
De Nederlandse politie wordt steeds meer buiten spel 
gezet. Zoals in het boek van Kompagnie staat beschre-
ven is een van de eerste acties waarbij Balvert betrokken 
was, de ontwapening van de Goudse politie. Ook elders 
in het land is dit het geval. In Gouda is het politiebureau 
de bewaarplaats van de arrestanten van de SD. SD-me-
dewerkers, onder wie Balvert, lopen in en uit en kunnen 
vrijelijk beschikken over de arrestanten. We krijgen niet 
de indruk dat de Goudse politie hier nog enige invloed 
op had. De agenten moeten dansen naar de pijpen van 
de bezetter.

Dat een persoon als Balvert in een dergelijk klimaat 
van wetteloosheid, intimidatie en terreur uitstekend kon 
gedijen, behoeft geen nadere uitleg. Bovendien krijgt 
hij alle ruimte. Volgens Kompagnie komt dat omdat zijn 
broodheer Rennen steeds minder overwicht over hem 
heeft. Regelmatig hebben zij ruzie. Overigens krijgen wij 
uit het verhaal niet bepaald de indruk dat er in de SD-
Dienststelle aan de Ridder van Catsweg sprake was van de 
bekende Duitse ordnung en gründlichkeit. Men lijkt het 
niet zo nauw te hebben genomen met de regels, noch 
met de discipline die in dergelijk orgaan zou moeten 
heersen. Alcohol vloeide er rijkelijk.

Van dader naar slachtoffer

De laatste hoofdstukken geven een fraai beeld van de 
rechtsgang. Wat opvalt is dat Balvert zich veel meer 
slachtoffer voelde dan dader. Op geen enkel moment 
heeft hij zich schuldig gevoeld aan de aan hem ten laste 
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gelegde misdrijven. Zijn verweer is dat het oorlog was, 
hij was in dienst van het Duitse leger en voerde uit wat 
hem bevolen was.

 Hij was naar zijn zeggen tijdens zijn gevangenschap 
ernstig mishandeld. Zijn casus wordt zelfs opgevoerd in 
het onderzoek dat in 1950 is gedaan naar de wantoe-
standen in de na-oorlogse gevangenkampen. Balvert 
schreef verschillende brieven naar de onderzoekscom-
missie. Zoals Kompagnie aangeeft, geven deze brieven 
een verrassend inzicht in zijn psyche; ze staan namelijk 
vol van verongelijktheid. Overigens blijven de betrokken 
politiemensen die hem arresteerden alsmede zijn bewa-
kers ontkennen hem te hebben mishandeld. 

Dat men onder de indruk is van zijn misdaden, lijdt 
geen twijfel. De officier-fiscaal in Gouda noemde Balvert 
“het ergelijkste geval in mijn district”. Na uitvoerig on-
derzoek werd hij schuldig geacht aan vrijwillige dienst-
neming in Duitse krijgsdienst, aan medewerking aan de 
bezetter bij het opsporen en arresteren van personen in 
de omgeving van Gouda en Doetinchem en aan moord 
met voorbedachten rade op Frits Stolk en Andries van 
Wijnbergen. De eis luidde levenslang met vermelding dat 
ook de doodstraf had kunnen worden opgelegd, maar dat 
daar vanwege de jeugdige leeftijd waarop hij zijn daden 
had begaan van werd afgezien. Toen hij zijn misdaden 
beging was hij 28. Mede op grond van een psychiatrisch 
onderzoek luidde het uiteindelijke vonnis dat in 1950 te-
gen Balvert werd uitgesproken: twintig jaar met aftrek 
van voorarrest. In 1959 kwam Balvert vervroegd vrij. Hij 
vertrok onmiddellijk naar Duitsland. 

Het zou ook hier verhelderend zijn geweest wanneer 
de zaak Balvert in een wat breder perspectief zou zijn 
geplaatst. Welke straffen kregen bijvoorbeeld andere 
collaborateurs die soortgelijke misdrijven hadden ge-
pleegd? Speelde daar ook de ‘jeugdige’ leeftijd en de 
uitkomsten van psychologisch onderzoek een rol? Ver-
gelijkingsmateriaal ontbreekt en hierdoor blijft de zaak 
Balvert geïsoleerd. Daartegenover staat dat vooral deze 
laatste hoofdstukken onmisbaar zijn om een goed beeld 
te krijgen van de persoon Han Balvert.

Met de Schrik van Gouda heeft Jan Kompagnie niet al-
leen een waardevolle bijdrage geleverd aan de Goudse 

geschiedschrijving, maar ook aan die van de bezetting 
in het algemeen. Door het gedetailleerde verslag aan de 
hand van verhoor-, rechtbankverslagen en interviews 
krijgen we inzicht in het leven en de gedragingen van de 
oorlogsmisdadiger Han Balvert. Het toont ons vooral de 
vele valkuilen waarmee politie en justitie na 1945 in deze 
en andere soortgelijke strafzaken zijn geconfronteerd. 

Opvallend is dat er na het vonnis in 1950 over Balvert 
de wildste verhalen zijn rondgegaan. Hij zou meerdere 
moorden op zijn geweten hebben, terwijl het Gerechts-
hof ‘slechts’ twee moorden bewezen acht. Daarvoor is 
hij ook veroordeeld. Van de rechtszaak werd uitvoerig 
verslag gedaan in de Goudsche Courant. De mythe die 
daarna rond Balvert is ontstaan, toont aan hoe kort het 
geheugen vaak kan zijn. Jan Kompagnie heeft de feiten 
nog eens op een rij gezet en daarmee heeft hij de mythe 
rond Balvert ontrafeld. 

Jan H. Kompagnie, De schrik van Gouda. Het optreden van 
Sd’er Han Balvert in Midden-Holland, is uitgegeven bij 
Uitgeverij Waanders en verkrijgbaar in de Goudse boek-
handels. 


