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Inleiding
Op 1 september 1939 brak met de Duitse aanval op Polen de Tweede Wereldoorlog uit. Hoewel Nederland tot 10 mei 1940 neutraal was liepen door de
oorlogsomstandigheden – in deze een zeer fors gegroeide krijgsmacht – de
manschappen van het Korps Politietroepen een significant groter gevaar dan in
vredestijd. Tenminste één1 van hen kwam om.
Het op 26 juni 1919 opgerichte Korps Politietroepen verrichtte politiediensten
ten behoeve van het leger. Het was een zelfstandig korps en stond onder direct
bevel van de minister van Defensie.
Het is onduidelijk of korporaal Den Hartog herdacht wordt op het Marechausseemonument in Apeldoorn. Volgens meerdere beschrijvingen2 herdenkt dat monument alleen manschappen van de Koninklijke Marechaussee, het Korps
Politietroepen en het Korps Militaire Politie die omkwamen in 1940-1945 en (in)
Indonesië 1946-1950.
Bart FM Droog, september 2018

Met dank aan Sven Maaskant van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en de afdeling
Persvoorlichting van het Ministerie van Defensie.

1 Mogelijk is een onbekend aantal personeelsleden in de onderzochte periode een natuurlijke dood gestorven.
De kranten berichtten destijds alleen over zulke sterfgevallen bij hogere officieren. Militairen die in oorlogstijd
aan een natuurlijke dood sterven gelden zowel bij de Commonwealth War Graves Commission als bij het huidige
Ministerie van Defensie óók als oorlogsslachtoffer.
2 Apeldoorn, 'Marechaussee-monument'. Nationaal Comité 4 en 5 mei. [Gezien 02-09-2018].
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1720/-apeldoorn
%2C-%27marechaussee-monument%27
Marechausseemonument. Apeldoorn in de oorlog.nl. [Gezien 20-08-2018].
https://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumenten-engedenktekens/monumentenlijst/verzet/marechausseemonument/
Monumenten. Marechausseesporen.nl. [Gezien 02-09-2018].
http://www.marechausseesporen.nl/pagina_monum-apeldoorn.htm
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4 december 1939. Verkeersongeluk. Nabij Hardinxveld. 1 dode.
“Nabij Hardinxveld is Maandagmiddag omstreeks halfvier de 23-jarige korporaal
der militaire politie, De Hartog, verongelukt. De Hartog reed op zijn motorrijwiel
met groote snelheid in de richting van Gorkum. Ter hoogte van de scheepswerf
Holland, waar de weg een bocht maakt, kwam hij een auto tegen, dien hij met
een flinke vaart wilde passeeren. Hij geraakte uit de bocht en botste tegen den
auto, met het gevolg, dat hij zware verwondingen opliep. Het slachtoffer werd
naar het gemeenteziekenhuis te Gorkum vervoerd; bij aankomst aldaar bleek hij
reeds te zijn overleden.” (Telegraaf)
[PT-1] Eijmert Hermanus den Hartog. Korporaal Politietroepen. 22 jaar.
Geboren ca. 1917 te Alblasserdam.
Overleden op 4 december 1939 te Gorinchem.
Hij was gehuwd en had een kind.
Achternaam in krantenberichten ook gespeld als 'Den Hartogh'.
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