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Hetjordaanoproer 

Amsterdam kent een traditie van ongeorganiseerd volksprotest. Op woens
dagmiddag 4 juli 1934, een dag nadat voor de eerste maal een lager bedrag 
aan steun was uitgekeerd, trad die tendens opnieuw aan de dag.' Tientallen 
werklozen schoolden samen op de Noordermarkt in de Jordaan en vorm
den spontaan een demonstratieve optocht. De politie dreef hen vrijwel on
middellijk uiteen. Even later sneuvelden de ruiten van enkele nabijgelegen 
stempellokalen. Het incident was het begin van het Jordaanoproer. Bij de
zelfde Noordermarkt zouden zeven j aar later de Februaristaking en in 1966 
de Bouwvakkersrellen beginnen. 

Die woensdagavond organiseerde het communistische Werklozen Strijd-
comité in een gebouw aan de Rozengracht een protestvergadering tegen de 
steunverlaging. Tegen het einde van de relatief rustige bijeenkomst brak 
handgemeen uit tussen enkele bezoekers en aanwezige politieagenten in 
burger. Haastig werd de vergadering beëindigd. Eenmaal op straat vorm
den de deelnemers een betoging. Zij trokken door de nauwe straatjes van 
de Jordaan, vernielden straatlantaarns en braken het wegdek op. Korte tijd 
later werden zij uit elkaar geslagen door een politiedetachement van het 
hoofdbureau onder leiding van inspecteur Bram Harrebomée en door 
agenten van het aan de rand van de Jordaan gelegen bureau Raampoort. 
Enkele betogers raakten gewond. De politie maakte gebruik van de revol
ver.2 

In de Indische Buurt, waar veel communistische arbeiders woonden, 
had de Communistische Partij Holland (CPH) diezelfde avond opgeroepen 
tot een betoging tegen een vermeende vergadering van de Nationaal-Socia
listische Beweging (NSB). Toen de verzamelde demonstranten geen NSB'ers 
aantroffen, moest het stadsbestuur het ontgelden. Agenten van bureau Lin-
naeusstraat die toezicht hielden, werden met stenen bekogeld. Zij verricht
ten een charge maar konden niemand arresteren omdat buurtbewoners de 
betogers in hun huizen lieten schuilen. In deze wijk vielen eveneens scho
ten en raakten demonstranten gewond. Pas rond middernacht keerde de 
rust weer. In en om de Jordaan gingen de straatgevechten door tot diep in 
de nacht. 

De volgende ochtend belegde hoofdcommissaris Hendrik Versteeg in 
het hoofdbureau van politie aan de Oudezijds Voorburgwal een bijeen
komst met de commissarissen en hoofdinspecteurs van alle bureaus in de 
stad. De chefs van de bureaus Raampoort en Linnaeusstraat informeerden 
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hem over het optreden van de vorige avond. De inlichtingendienst van het 
korps berichtte dat het op veel plaatsen in de stad onrustig was, dat de ge
welddadigheden het gesprek van de dag waren en dat de politie samen
scholingen bij de stempellokalen terstond uiteendreef. Versteeg, als geen 
ander de Amsterdamse traditie van volksoproeren kennende, vreesde dat 
's middags opnieuw onlusten zouden uitbreken en achtte daarom extra 
maatregelen noodzakelijk.3 Hij gaf opdracht dat het lagere politieperso
neel, zoals de inspecteurs, op straat een sabel moest gaan dragen en dat 
extra manschappen moesten w orden geplaatst bij bureaus inde volksbuur
ten. Eerder die ochtend was de Dienst der Publieke Werken onder politie
begeleiding begonnen met het herstel van het opgebroken wegdek in de 
Jordaan. De Gemeente Electric teitswerken repareerden de vernielde straat
lantaarns. Deze activiteiten waren eveneens gericht op het voorkomen van 
nieuwe gewelddadigheden. 

Meer dan de lokale autoriteiten waren de links-radicale partijen verrast 
door het gewelddadige protest. De Tribune, het blad van de CPH, nam met
een aan dat een Sovjet-Hollani in het verschiet lag. Rond het middaguur 
corrigeerde de partijleiding de redactie: 'Wel actie maar nog geen revolu
tie.' Het partijkader kreeg opdracht om arbeiders aan te zetten tot staken. 
Uit waarnemingen van de politie bleek dat die middag werklozen in groe
pen door de stad trokken en da t kaderleden van de c P H inderdaad havenar
beiders en arbeiders in de werkverschaffing aanspoorden om het werk neer 
te leggen, maar zonder veel re; ultaat, aangezien de Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij (SDAP) en gelijkgezinde vakorganisaties zich inmiddels 
duidelijk tegen de geweldsuitbarsting hadden uitgesproken.4 

Alle maatregelen van het stadsbestuur ten spijt laaide het protest aan 
het begin van de middag opnieuw op. Op de Oostelijke Eilanden, evenals 
de Jordaan een traditionele vo iksbuurt, vormden werklozen spontaan de
monstraties. Ongeregeldheden waren er ook in de Transvaalbuurt, in Noord 
en in de Staatsliedenbuurt, wijken waar in de voorafgaande twee decennia 
bewoners uit volksbuurten nieuwe, ruimere woningen hadden betrokken. 
Het gemak waarmee deze bewoners aan de onlusten deelnamen, kwam be
halve uit gedeelde verontwaardiging over de steunverlaging voort uit bin
ding met de oude buurt. Van een georganiseerde aanpak was nog altijd 
geen sprake. Enkele kleine links-radicale organisaties die zich evenals de 
CPH hadden gemengd onder de opstandige bevolking, wisten evenmin 
richting te geven aan het protest. Om vier uur werden in de Jordaan op
nieuw straten opgebroken en barricades opgericht. Versteeg gaf zijn perso
neel opdracht krachtig op te traden en zoveel mogelijk namen te achterha
len van betrokken steuntrekkers en gemeentearbeiders. Vermoedelijk had 
het stadsbestuur zich reeds voorgenomen om hen mettertijd te straffen. 
Die middag kreeg de politie eer ter geen vat op de gebeurtenissen. De Jorda-
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ners namen vanaf een zeker moment massaal deel aan de acties en bestook
ten surveillerende agenten met stenen, dakpannen en allerlei huisraad. 
Toen de politie zich noodgedwongen terugtrok, droeg Versteeg zijn man
nen op tenminste de knooppunten in de wirwar van straatjes in handen te 
houden.5 

Burgemeester Willem de Vlugt en hoofdcommissaris Versteeg, die geza
menlijk vanuit het hoofdbureau het politieoptreden leidden, zagen inten
sieve patrouilles als het eerste middel om onrust tegen te gaan: de agenten 
hadden direct contact met de bevolking en konden conflicten in de kiem 
smoren, veelal zonder geweld. Donderdagavond was dit middel in de Jor-
daan niet langer afdoende. In de straten waar de politie was verdreven, wer
den winkels geplunderd en elders werd zelfs geschoten op politieperso
neel. De Vlugt en Versteeg besloten de hulp in te roepen van een in de 
Oranje-Nassau-kazerne aan de Sarphatistraat gelegerd detachement Poli-
tietroepen dat was uitgerust met helmen en karabijnen. Naar alle waar
schijnlijkheid verzocht De Vlugt de minister van Oorlog, onder wie dit 
korps ressorteerde, per telefoon om bijstand. Rond middernacht arriveer
den vijftig manschappen te paard bij bureau Raampoort, waar toen reeds 
twintig politieruiters, honderd agenten en het gemotoriseerd personeel 
van het hoofdbureau waren geconcentreerd. Inspecteur Wim van Blitters-
wijk herinnert zich hoe hij daar was beland: 

'In onze oude ambtsinstructie stond dat je je bij rellen van ernstige afmetingen auto
matisch moest melden om dienst te doen. Ik zat toen aan bureau Singel en hoorde van 
dejordaanrellen. Ik ging erheen in uniform en werd doorgestuurd naar bureau Raam
poort waar inspecteur Schreuder toen chef was. Er was inmiddels militaire bijstand in
geroepen. [...]Als het op ordehandhaving aankomt, ben ik in mijn element. In justitiële 
zaken ben je een heel ander mens. Bij ordehandhavingwordje met omstandigheden ge
confronteerd waarin het brute geweld een rol gaat spelen. Ik kreeg de sector tussen de 
Looiersgracht en de Bloemgracht, met de boodschap: "U krijgt twintig man mee: tien 
agenten, tien man militaire politie onder een sergeant-majoor. U hebt de leiding en u 
zorgt dat het in die sector 'uit' is vanavond." Kijk, dat is geen gelul. Dat is niet van wat 
men vroeger zo vaak zei: "Handelen naar omstandigheden." Nee: "U zorgt dat het 'uit' 
is vanavond.'"6 

Politie en Politietroepen trokken gezamenlijk door de wijk. Er werd ge
schoten. Twee uur later was het verzet gebroken. Onder de bevolking wa
ren één dode en tien gewonden gevallen; twee agenten hadden letsel opge
lopen. 

De volgende ochtend, vrijdag 6 juli, kwam Versteeg opnieuw met de 
commissarissen en hoofdinspecteurs bijeen op het hoofdbureau. Hij had 
van zijn inlichtingendienst vernomen dat het op veel plaatsen onrustig was 
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en dat in de haven op kleine schaal wilde stakingen waren uitgebroken. De 
verwachting was dat aan het begin van de middag gewelddadigheden zou
den oplaaien en zich opnieuw over de stad zouden verspreiden. Versteeg 
hield rekening met de mogelijkheid dat de CPH greep kreeg op het protest 
en zou proberen er politieke munt uit te slaan. Desondanks besloten De 
Vlugt en hij uitsluitend het Amsterdamse korps de straat op te sturen. In 
eerste instantie werd alles gericht op het tegengaan van een nieuwe ge
weldsuitbarsting. Het politieopxeden mocht niet provocerend werken. In 
een interview met De Telegraaf ::ei Versteeg: 'Zich held te tonen en maar 
dadelijk slachtoffers te maken, is al zeer gemakkelijk. Daarvoor voelt de 
Amsterdamsche politie niets, zolang het anders kan. Deze mogelijkheid 
wens ik steeds zo lang mogelijk uit te stellen.'7 Niettemin was extra perso
neel in dienst geroepen om de surveillance te intensiveren en begonnen 
stratenmakers onder politiebegeleiding weer met het herstel van het opge
broken wegdek.8 

Ondertussen mobiliseerden De Vlugt en Versteeg ook de Vrijwillige 
Burgerwacht Amsterdam, een in november 1918 opgericht korps dat gro
tendeels bestond uit reserveofficieren van middelbare leeftijd die hun vrije 
tijd besteedden aan quasi-milinire oefeningen. Deze burgerwacht kreeg 
tezamen met de politie de taak openbare gebouwen zoals het stadhuis, het 
hoofdpostkantoor en de tramremises te bewaken. Het detachement Politie-
troepen dat de vorige nacht was ingezet, bleef paraat. De burgemeester vor
derde nog eens honderd man Politietroepen en tweehonderd marechaus
sees te paard. De hulp van de Rijksveldwacht, die ressorteerde onder de 
procureur-generaal, riep hij niet in, vermoedelijk omdat hij de laatste niet 
bij de besluitvorming wilde betrekken. Versteeg bepaalde dat de extra 
manschappen niet werden ingezet in afzonderlijke eenheden maar werden 
opgenomen in politiedetachemcnten en aldus onder leiding stonden van 
Amsterdamse inspecteurs.9 

Op vrijdag begonnen de gewelddadigheden eveneens in de loop van de 
middag. Ook buiten de Jordaan brak men nu, zodra de politie afwezig was, 
de straat op en nam men de klinkers mee in huis. Het vernielde wegdek be
lemmerde de politie aanmerkelijk bij haar optreden. Bovendien dreigde zij 
vanuit huizen te worden bekogeld met stenen. Een ander effectief middel 
om het stedelijk leven te ontwrichten bleek het onderbreken van het tram
verkeer. In de goed bewaakte remises hadden de oproerlingen geen kans 
maar elders versperden zij enkele trambanen en in de Spaarndammerbuurt 
werd zelfs een tram omvergeworpen.10 Ondanks kleine successen in de och
tend wist de CPH geen grote groepen arbeiders te bewegen tot staking en de 
volksbeweging om te zetten in ee n politiek protest. De autoriteiten konden 
de moeilijkheden beperkt houden tot een vraagstuk van ordehandhaving. 

In bureau Raampoort werd politiepersoneel uit de hele stad samenge-

16 

I 



r 

• f 

trokken. Agent Gerrit Kolk van bureau Singel herinnert zich hoe hij 's och
tends - 'het was heel mooi weer' - bij het aantreden de boodschap kreeg 
hierheen te gaan. Hij meldde zich in de agentenwachtkamer: 

'Zo'n wachtkamer was geschikt v oor dertigman. Nu waren wij daar met misschien wel 
meer dan honderdvijftig man. Er waren niet eens voldoende stoelen. Je zat op de grond. 
[...] In plaats van de kastelein die warme koffie bracht, kwam de melkboer langs. Hij 
zei: "Daar kan ik geld verdienen. Ik kom er a Itijd, dus ik ga er weer naar toe." Hij ver
kocht halve flesjes melk en daarmee zat je je boterham op te eten. Als die op was, wist je 
niet watje verder kreeg. Je wist niet wanneer je naar huis ging en je wist niet wat 
er ging gebeuren en je kreeg niets te eten en mets te drinken. Je moest er zelf maar voor 
zorgen.'" 

Na de komst van de Marechaussee en de Politietroepen werden volgens de 
instructies van Versteeg de detachementen gevormd. Kolk: 

'Je ging eruit onder leiding van een inspecteur of hoofdinspecteur, surveilleren in de 
Jordaan, met de boodschap: open ramen moeten gesloten worden; daar dringen we op 
aan; het vuurwapen kun je gebruiken als je in nood zit. [...] Meneer Schotting werd 
commandant van onze ploeg. Die ploeg had een gemengde bemanning: Marechaussee 
en Gemeentepolitie. [...] De opperwachtmeester [van de Marechaussee] was echter de 
man die het wist. Hij zei al toen we binnenkwamen: "Wij gaan er dwars doorheen, van 
de Lijnbaansgracht naar de Prinsengracht, en dan gaan we de hoek om en nemen een 
andere straat terug." "Dat zit wel goed," zei meneer Schotting.nz 

Het feitelijke overwicht van de Marechaussee werd in de hand gewerkt 
door twee factoren. Allereerst wist zij hoe op te treden tegen een oproerige 
bevolking. Het politiepersoneel had daarvoor geen enkele opleiding of in
structie gehad. 

'Het is net wat ik je vertel: het was de man van de Marechaussee die uitmaakte water 
gebeuren moest.Ik had er geen flauw ideevan. Als het aan mij had gelegen, was ik mid
den op straat gaan lopen, in mijn eentje. Als ik dan een open raam had gezien, had ik 
geroepen: "Het raam dicht of ik schiet.'"1'1 

Voorts waren de marechaussees veel beter uitgerust. Hun helm bood meer 
bescherming tegen straatstenen en dakpannen dan de hoge politiepet en 
zij beschikten over betere wapens. Kolk: 'Zij hadden vuurwapens waarmee 
zij schieten konden. Als je met onze cilinderrevolvers schoot, zag je de ko
gel naar tweehoog vliegen. Dan keerde hij om en viel hij weer naar bene
den. Zo was de situatie."4 

Naast de politiedetachementen trokken die middag bereden politie. 
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motorrijders van het hoofdbureau en, ondanks de regeling van Versteeg, 
marechaussees in zelfstandige eenheden de wijk in. De bewoners en hun 
medestanders boden hevig verlet. Stenen, dakpannen en stukken huisraad 
werden uit de ramen geworper.. In de Laurierstraat werd een marechaussee 
te paard getroffen door een fornuis. Al konden de ordehandhavers dankzij 
hun overwicht aan manschappen en materiaal nog voor middernacht de 
laatste weerstand breken, de prijs was hoog. Er vielen twee doden en de 
ambulance van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst 
(GG&GD) haalde dertien gewonden op. Vermoedelijk was het werkelijke 
aantal gewonden onder de bevolking groter. Bij de politie hadden twee 
agenten verwondingen opgelopen. Vroeg in de ochtend, na bijna een et
maal in touw te zijn geweest, mocht het politiepersoneel naar huis terug
keren. 

Zaterdagmorgen 7 juli vond op het hoofdbureau het inmiddels gebrui
kelijke beraad plaats van de politieleiding. In de nacht waren op verzoek 
van de burgemeester nog eens driehonderd man Politietroepen, voorzien 
van pantserwagens, naar de stad gehaald. Verontrust over deze nieuwe vor
dering hadden eerste minister H. Colijn en minister van Oorlog L.N. Dec
kers besloten zelf naar Amsterdam te komen. Procureur-generaal A. baron 
van Harinxma thoe Sloten, die de voorafgaande dag pas door De Vlugt was 
betrokken bij de beslissingen over het politieoptreden, was er nu vermoe
delijk ook bij. De burgemeester verbood het houden van optochten en het 
colporteren op straat en de hoofdcommissaris benadrukte nogmaals dat 
niet moest worden geaarzeld om zonodig gebruik te maken van het vuur
wapen. 'Gezag moet verzet tot iedere prijs neerslaan' was het parool.1S Am
sterdamse rechercheurs namen ie hele oplage van De Tribune in beslag. De 
drukpers van de krant werd gedemonteerd. 

De opstelling van de autoriteiten verhardde op het moment dat het op
roer reeds over zijn hoogtepunt heen was. In de Jordaan ging de bevolking 
zaterdagochtend over tot de orde van de dag. Terwijl stratenmakers voor de 
vierde maal het wegdek repareerden, verdrongen huisvrouwen zich voor 
winkels met dichtgetimmerde etalages in de hoop dat de verkoop werd her
vat. Gemeentepolitie en Politietroepen gingen rond. Af en toe doorkruiste 
een pantserwagen de wijk. Een e ikeling raakte 's middags gewond bij klei
ne confrontaties maar verder bl>:ef het rustig. In Noord, op de Oostelijke 
Eilanden en in de Indische Buurt werden hier en daar nog barricades opge
worpen en werd de politie met stenen bekogeld. In de Indische Buurt werd 
vanuit een huis geschoten op de politie, wat voor enkele militairen aanlei
ding was terug te schieten. Die da g vielen één dode en elf gewonden. 

Ruim drie dagen had het oproer geduurd. Onder de bevolking waren 
vijf doden en ten minste 47 gewonden gevallen, het merendeel op vrijdag
avond en in de daaropvolgende nacht. De politie telde negen gewonden. 



è 

Op zondag was het alleen in Noord en op de Oostelijke Eilanden nog ru
moerig. Inmiddels richtten het stadsbestuur en de politie zich op het her
stel van het normale leven. Het politiepersoneel ging weer werken volgens 
het dienstrooster en stapsgewijs werden de militairen teruggetrokken. Bij 
de begrafenissen van de vijf slachtoffers, op maandag 9 en op woensdag 11 
juli, deden zich geen ongeregeldheden voor. Dat gebeurde evenmin bij de 
uitspraken van de relatief harde vonnissen tegen enkele deelnemers aan 
het oproer. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bewees de Amsterdamse politie de Duitse 
bezetter belangrijke diensten. Zij hielp mee bij het verstoten van de joden 
uit het openbare leven en leverde hen ten slotte uit aan de vijand, bestreed 
het ontluikend verzet dat opkwam voor het behoud van publieke vrijheden 
en handhaafde de rust en orde terwijl Nederlandse mannen werden geron
seld voor arbeid in de Duitse oorlogsindustrie. Zij schond in opdracht van 
de bezetter elementaire rechtsbeginselen, soms de opvattingen van de eigen 
bevolking trotserend. Dit vraagt om een verklaring. 

De politie, formeel een instrument van het wettig gezag, heeft in de 
praktijk geen eenduidig instrumenteel karakter. Zij heeft namens de over
heid het geweldsmonopolie op het eigen grondgebied en is aldus voor het 
gezag het laatste middel om de eigen wil door te zetten. In de praktijk lost 
zij bij voorkeur problemen op zonder geweld, eenvoudig omdat de erva
ring leert dat geweld op termijn niet effectief is. De politie dient de maat
schappelijke rust te bewaren en de rechtsorde te handhaven. In Nederland 
maken daarom zowel bestuur als Justitie aanspraak op gezag over haar op
treden, waarbij de onderlinge afbakening van beider zeggenschap een bron 
van voortdurende politieke strijd is. De politie handhaaft democratisch 
vastgestelde wetten en besluiten maar heeft als organisatie de bijzondere 
eigenschap dat personeel lager in de hiërarchie beschikt over een grotere 
beslissingsruimte dan hoger geplaatst personeel, met als gevolg dat het 
hoogste politiegezag weinig invloed heeft op het dagelijks optreden. In het 
ideaalbeeld van de democratie, in de uitzonderlijke omstandigheid dat de 
wil van bestuur en bevolking samenvallen, is het karakter van de politie 
eenduidig. In de praktijk komen politieke spanningen prompt en scherp 
tot uiting op tal van plaatsen in de hiërarchie van het politieapparaat. De 
politie wordt niet uitsluitend geruggesteund door het gezag van haar func
tie en gecorrigeerd door de regels van de wet, zij is tevens onderhevig aan 
de wisselvalligheden van de macht en heeft te maken met de onvoorspel
bare uitwerking van geweld. 

Na de capitularie in mei 1940 was de bezetter het hoogste gezag in Ne
derland, uitsluitend gebonden aan de grenzen die het volkenrecht stelde 
aan de uitoefening van dat gezag. De bezetter wilde Nederland voegen naar 
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de Duitse politieke orde en had daarvoor de hulp nodig van de Nederlandse 
politie. Omdat de politie echter niet slechts een instrument is van de 
machthebbers, was het niet vanzelfsprekend dat het Amsterdamse politie
korps de bezetter actief hielp b ij deze omvorming. Ook in dit geval hadden 
politieke conflicten hun weerslag op de hele hiërarchie van het apparaat. 
Uiteindelijk verleende de Amsterdamse politie deze assistentie doordat het 
korps tussen 1934 en 1942 - in a.msluiting op een eerder ingezette moderni
sering van de organisatie - uit het traditionele bestel was gelicht en direct 
en uitsluitend was gericht op de wensen van het centrale gezag. Deze ont
wikkeling, reeds in gang gezet voor de Duitse inval, speelde de bezetter in 
de kaart en werd door hem gestimuleerd en versterkt. De invoeging in het 
Duitse repressieapparaat, zo lait het zich aanzien, verliep niet geleidelijk 
maar schoksgewijs, waarbij zich enkele crises voordeden die open situaties 
voortbrachten. Op die momentan konden machthebbers de inrichting van 
de politie in verregaande mate bepalen. Soms werd een crisis van dien aard 
bewust in de hand gewerkt door een van hen. Soms lokte dergelijk optre
den een reactie uit van de bevolking. Telkens kwam de politie grondig ge
wijzigd uit het politieke gewod te voorschijn. De wijzigingen betroffen 
wetten, regels en gewoonten op drie niveaus: het politiebestel en de Am
sterdamse korpsleiding, de organisatie van het korps, en het optreden van 
het personeel op straat en de band met het publiek. Het Jordaanoproer van 
1934 was de eerste crisis. In de maanden nadien voltrokken zich ingrijpen
de veranderingen op alle drie niveaus. 

Temidden van de vele autoiiteiten die begin jaren dertig bemoeienis 
hadden met de politie, speelder de burgemeesters een hoofdrol. De korp
sen gemeentepolitie (en op het platteland de gemeenteveldwacht) waar
over zij de scepter zwaaiden, miakten het leeuwendeel uit van de politie. 
Hoewel de nationale overheid zich, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de komst 
van Colijn en Deckers naar Amsterdam, sterker dan voorheen betrokken 
voelde bij het lokale politieoptreden, bestond er - behalve wanneer de staat 
van beleg werd uitgeroepen - geen wettelijke regeling die daadwerkelijke 
inmenging mogelijk maakte. Het Jordaanoproer was voor de regering aan
leiding om een dergelijke regelir.g te treffen. De vraag was in welke handen 
de versterkte zeggenschap van de nationale overheid moest komen. Tot 
dan toe was het gebruikelijk dat bij ernstige ongeregeldheden de minister 
van Oorlog het leger beschikbaar stelde aan de burgemeester. Na het Jor
daanoproer drong Justitie, in de personen van de procureur-generaal en de 
minister van Justitie, zich op als de aangewezen instantie om hulp te bie
den en mede leiding te geven. 

De organisatie van de politie kwam na 1934 onder druk te staan. Na de 
Eerste Wereldoorlog was het Amsterdamse korps fors uitgebreid en kreeg 
men aandacht voor gespecialiseerd politieoptreden. Het korps kreeg een 
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inlichtingendienst, een verkeerspolitie en een zedenpolitie, maakte meer 
gebruik van hulpmiddelen en zocht aarzelend aansluiting bij de ontwikke
ling van de techniek. Al deze veranderingen beïnvloedden geleidelijk de 
meer wezenlijke aspecten van de organisatie zoals de gezagsverhoudingen, 
de verdeling van taken en bevoegdheden, de beroepsopvatting van het per
soneel en de korpsgeest. Versteeg had in deze modernisering van het korps 
een voortrekkersrol vervuld en trok uit het Jordaanoproer de conclusie dat 
de organisatie opnieuw aanpassing behoefde. Om te voorkomen dat een 
volgende keer opnieuw de hulp van militairen moest worden ingeroepen, 
diende zijn personeel doelmatiger en effectiever te kunnen worden ingezet 
en in staat te zijn om zo nodig meer geweld te gebruiken. 

Het optreden op straat werd verricht door agenten. Hun aantal was 
groot, hun opleiding beperkt. In ploegendienst bewaakten zij een gedeelte 
van een stadsdeel, een blok. Zij dienden toezicht te houden op de naleving 
van de Algemene Politieverordening (APV) maar gingen in de praktijk gro
tendeels hun eigen gang, vooral doende om, zo nodig met geweld, op straat 
de baas te blijven. Verbalen werden relatief zelden opgesteld. De korpslei
ding, in casu de commissarissen van de sectiebureaus, bekommerde zich 
traditioneel louter om de aanwezigheid van de agenten in hun blok. Ver
steeg was de eerste hoofdcommissaris die zich rechtstreeks ging bemoeien 
met het optreden van het personeel op straat, met de bedoeling het toezicht 
te intensiveren. Hij werd daarbij gesteund door Justitie die wilde dat scher
per werd toegezien op de naleving van de wetten en besluiten van de rijks
overheid en dat vaker werd geverbaliseerd. Na het Jordaanoproer kreeg 
Versteeg extra middelen om het optreden van de agenten in de gewenste 
richting om te buigen. Bovendien kregen de restricties die op de laatste dag 
van het oproer waren gesteld aan demonstraties en colportage, in een nieu
we A p v een duurzaam karakter. 
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