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Het Amsterdamse politiekorps 
in de jaren dertig 

Het Jordaanoproer markeerde h :t einde van de inspraak van de Amster
damse gemeenteraad in het politieoptreden. Een jaar eerder had burge
meester De Vlugt gebroken met de gewoonte de ordehandhaving met de 
raad te bespreken. Vragen van een raadslid van de weinig constructieve 
CPH had hij toen onbeantwoord gelaten met een beroep op de Gemeente
wet.1 De verontruste SDAP had vervolgens, gesteund door een meerderheid 
in de raad, een gelijkluidend verzoek om een interpellatie ingediend maar 
De Vlugt volhardde in zijn weigering en droeg het raadsbesluit met succes 
ter vernietiging voor bij de Kroon. In de raad zei hij over zijn nieuwe hou
ding: 'Leeft men in een tijd van agitatie, in een tijd waarin de tegenstellin
gen op politiek terrein zich toespitsen, dan zal de burgemeester verstandig 
doen, het apparaat dat hij nodig heeft tot handhaving van de openbare 
orde, zoo min mogelijk aan publieke discussie te onderwerpen.'2 De SDAP 
legde zich met tegenzin bij de fe; ten neer: na het Jordaanoproer was het 
voor de politieautoriteiten een uitgemaakte zaak dat de raad geen inbreng 
meer diende te hebben in het polit, ebeleid. 

De weigering van De Vlugt confronteerde de SDAP met de politieke 
impasse waarin de economische crisis haar had gebracht. De partij wilde 
ondanks de snel toenemende werkloosheid en de daaruit voortvloeiende 
sociale onrust niet terugvallen op ie vroegere radicale oppositie tegen het 
bestaande bestel en stemde bij geb rek aan een alternatief schoorvoetend in 
met de remedie van de rechtse paitijen: kortingen op salarissen en steun. 
Aan deze houding had zij ook vastgehouden toen in februari 1933 de groei
ende sociale onrust voor de kust van Atjeh in Nederlands-Indië tot een uit
barsting kwam: uit protest tegen een aangekondigde salariskorting had een 
deel van de bemanning hier het marineschip De Zeven Provinciën gekaapt. 
De regering trof in reactie op deze wanhoopsdaad behalve links- en rechts-
radicale partijen de SDAP met maatregelen. Zo verbood het Ambtenaren
verbod personeel van het ministerie van Defensie het lidmaatschap van so
ciaal-democratische organisaties. Terwijl in Duitsland sociaal-democraten 
door de nieuwe machthebbers massaal werden opgepakt en in concentra
tiekampen vastgezet, onttrok de Nederlandse regering, en in haar kielzog 
De Vlugt, gesteund door de roep om gezagsversterking in de samenleving, 
delen van het bestuur aan het openbaar toezicht en legde publieke vrijhe
den aan banden.3 

Toch kon de burgemeester niet voorkomen dat het politieoptreden tijdens 
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het Jordaanoproer in de gemeenteraad ter sprake kwam. In augustus 1934 
gebruikte de communist Leen Seegers namelijk zijn spreektijd in een debat 
over de steunverlaging om dat optreden in krachtige bewoordingen te he
kelen. De sDAP, die zich vanaf het begin tegen het protest had gekeerd, 
kreeg eveneens een veeg uit de pan. In overeenstemming met zijn nieuwe 
opstelling reageerde De Vlugt niet. Oud-SDAP-wethouder S.R. ('Monne') 
de Miranda, die in de voorafgaande maanden had getracht zijn partij met 
een plan ter bestrijding van de werkloosheid uit de politieke impasse te ha
len, bood wel weerwerk, maar op de veranderingen die de burgemeester in 
reactie op het Jordaanoproer in het politiekorps en in de APV aanbracht, 
hadden hij en zijn fractie nog steeds geen goed antwoord. Dit werd duide
lijk toen De Vlugt aankondigde geen demonstratievergunningen meer te 
verstrekken aan organisaties die de regering voor ambtenaren had verbo
den. Vooral zijn besluit om de gewraakte lijst van de regering als richtsnoer 
te nemen, trof de sociaal-democraten onaangenaam. Zij protesteerden, 
noemden de maatregel een partieel demonstratieverbod maar konden ook 
ditmaal niet ontkennen dat de opstelling van De Vlugt rechtmatig was. Pas 
na de Bouwvakkersrellen van 1966 werden de inperkingen ongedaan ge
maakt en kreeg de gemeenteraad weer inbreng in het politiebeleid.4 

De politie en het politieke bestel 

De fundamenten van de rechtsorde waarin de Amsterdamse politie tijdens 
het interbellum haar plaats had, waren in de negentiende eeuw gelegd. Al
lereerst was de rol van de schout als scheidsrechter in het maatschappelijk 
leven tijdens de Franse bezetting gesplitst en verdeeld over afzonderlijke 
instanties. Vijf aparte organen waren sindsdien belast met het bewaren van 
de openbare orde en veiligheid en met het beschermen van de rechten van 
de burgers: de rechter, het Openbaar Ministerie, de burgemeester, de ge
meenteraad en de politie. Tussen deze instanties bestonden de tweeslach
tige verhoudingen die kenmerkend zijn voor rechtsstaten: afwisselend 
zelfstandigheid en onderschikking, samenwerking en tegenwerking. Tra
ditionele privileges werden formele bevoegdheden. Drie regelingen - het 
Wetboek van Strafvordering van 1838, de Grondwet van 1848 en de Gemeen
tewet van 1851 - hadden de relaties tussen deze vijf organen duurzaam 
vastgelegd. De eerste regeling had in het strafproces veel traditionele pro
cedures en gebruiken geconsolideerd maar ten minste één belangrijke ver
nieuwing aangebracht: de scheiding naar Frans voorbeeld tussen het voor
bereidende onderzoek door het Openbaar Ministerie en de politie enerzijds 
en het gerechtelijk vooronderzoek door de rechter-commissaris anderzijds. 
De Grondwet en de Gemeentewet waren opgesteld door J.R. Thorbecke. 
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Hij had de grondslag gelegd voo : een dualisme tussen parlement en rege
ring en voor een geleidelijke uitbreiding van het kiesrecht. De gescheiden 
machten in de staat waren aan elkaar gebonden door de suprematie van de 
wetten. Tegelijkertijd had de liberale staatsman de traditionele, zelfstandi
ge positie van de lokale besturen bestendigd. Zijn bouwwerk had sindsdien 
de opleving van de politieke belangstelling en de partij vorming, de indu
strialisering en de verstedelijking ondersteund en in goede banen geleid.5 

Als gevolg van deze liberale politiek van vernieuwing en bestendiging 
bestond het politieke bestel in Amsterdam tijdens het interbellum uit drie 
elementen. Allereerst een liberal: staatsrechtelijke orde die de burgemees
ter en het gemeentebestuur een grote mate van autonomie tegenover het 
landsbestuur garandeerde en het Openbaar Ministerie een relatief sterke 
positie in het politiebestel.6 Ten tweede een modern bestuurlijk apparaat 
dat sedert de laatste decennia van de negentiende eeuw een actieve rol in 
het stedelijk leven speelde.7 Ten slotte een conservatieve politieke cultuur, 
beheerst door een regentenmertaliteit, die ook nieuwkomers in het be
stuur zoals de christelijke partijen en de sociaal-democraten zich vlot eigen 
maakten.8 

De Grondwet van 1848 voorzag niet in een wettelijke regeling van de po
litie, wel in het opstellen van een Gemeentewet. Deze droeg de leiding over 
de ordehandhaving op aan de bu rgemeester en het maken van verordenin
gen inzake de openbare orde aar de gemeenteraad. Het Wetboek van Straf
vordering belastte de officier van justitie met de leiding over de opsporing. 
In het staatkundige bouwwerk "an Thorbecke kwamen vooral de korpsen 
Gemeentepolitie en de Gemeenteveldwacht tot ontwikkeling en kregen de 
burgemeesters in het politiebestel een sleutelpositie. De pogingen om een 
rijkspolitiekorps met een eigen taak op te richten waren geen succes. De 
Nederlandse politie bestond in het interbellum dan ook grotendeels uit ge
meentepolitie. De bevoegdheden van de verschillende politieautoriteiten 
liepen sterk uiteen en overlapten elkaar soms. Dit gold ook voor de taken 
van de politiekorpsen. 

Het Amsterdamse korps had in de praktijk met drie andere korpsen te 
maken. De Marechaussee, een militair politiekorps uit de Franse bezetting, 
oorspronkelijk alleen in Brabant en Limburg actief maar in de loop van de 
tijd ook elders, stond onder leiding van een inspecteur die ressorteerde on
der de minister van Justitie. De minister van Oorlog beheerde het korps. In 
Amsterdam was Marechaussee gelegerd in de Watergraafsmeer en in Slo-
terdijk. Ten tweede was er de Ri. ksveldwacht, die werd geleid door een dis
trictscommandant die onder he t gezag stond van de procureur-generaal in 
zijn functie van directeur van politie. Het personeel was niet gekazerneerd 
en trad vooral op het platteland op. Ten derde was er het korps Politietroe-
pen met een eigen commandant onder het gezag van de minister van Oor-
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log, waarvan sedert 1922 in Amsterdam een eenheid van honderd man in 
de Oranje-Nassau-kazerne was gelegerd. Daarnaast waren in Amsterdam 
ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten zoals de Arbeids- en de 
Scheepvaartinspectie actief en benoemde de minister van Justitie gemeen
telijke politieambtenaren tot onbezoldigd rijksveldwachter of tot commis
saris van rijkspolitie om zo nodig ten behoeve van Justitie buiten de ge
meente op te treden.9 

Het ontbreken van een Politiewet bracht veel onduidelijkheid over de 
bevoegdheden van de politie met zich mee. Tot 1926, toen het herziene 
Wetboek van Strafvordering in werking trad, bestonden bijvoorbeeld geen 
voorschriften voor het verhoor van arrestanten en ook daarna bleef de gang 
van zaken bij het eerste verhoor rusten op conventies.10 De aan de politie 
wel expliciet toegekende bevoegdheden waren verspreid over talloze wet
ten. De omschrijving liet soms veel ruimte voor interpretatie. Zo waren ju
risten en autoriteiten verdeeld over de betekenis van het belangrijke artikel 
180 van het Wetboek van Strafrecht dat verzet tegen een politieagent straf
baar stelde als deze 'werkzaam [was] in de rechtmatige uitoefening zijner 
bediening5.11 Sommigen meenden dat verzet tegen de politie zonder meer 
strafbaar was: voorwaarde was slechts dat de politieman in dienst was. An
deren stelden daarentegen dat dit slechts het geval was als de politieman 
optrad krachtens wettelijk voorschrift.12 Het ontbreken van een politiewet 
met een opsomming van alle bevoegdheden gaf ruimte aan arbitrair optre
den omdat met enige inventiviteit altijd wel een wettelijk voorschrift of 
een gemeentelijke verordening was te vinden om dergelijk optreden te 
rechtvaardigen. Zo had de Amsterdamse politieleiding de gewoonte om 
onwillige bordeelhouders te treffen door voor hun pand een agent te plaat
sen, een gebruik dat zo nodig verdedigd werd met een verwijzing naar de 
plicht van de politie om overtredingen te voorkomen. 

De hechte en eenduidige verankering van de gemeentepolitie in het 
lokale bestuur stelde het Amsterdamse korps in staat om na de Eerste We
reldoorlog ten volle te profiteren van de bestuurlijke vernieuwing in de 
hoofdstad. Hoewel de confessionele partijen in Amsterdam net als op na
tionaal niveau de grootste electorale winst boekten, bleef de SD AP dankzij 
het prestige dat wethouder F.M. Wibaut gedurende de mobilisatietijd met 
onder andere de voedseldistributie had verworven, de sterkste partij en do
mineerde zij met drie wethouders het college van B&W. De expanderende 
economie vergrootte gedurende enkele jaren de gemeentelijke inkomsten 
en deze stelden het stadsbestuur in staat om, geholpen door vooruitstre
vende hoofdambtenaren, een ambitieus programma uit te voeren, met als 
paradepaardje de woningbouw. Temidden van confessionele landerijen 
werd Amsterdam zo een 'rode proeftuin'.13 

Het vooruitstrevende college gaf het politiekorps een betere plaats in 
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het bestuur en een nieuwe rol in de samenleving. Het korps verloor na de 
Eerste Wereldoorlog zijn militïire karakter en kreeg meer en beter ge
schoold personeel. Voor het eerst sinds lange tijd werd in 1919 een hoofd
commissaris aangesteld die niet uit het leger was gerekruteerd maar in het 
korps zelf was opgeklommen: A. J. Marcusse. Dankzij de gunstige financië
le situatie kon extra personeel worden aangetrokken. Het aantal inspec
teurs nam binnen twee jaar toe van 70 tot 113, het aantal brigadiers van 103 
tot 160 en het aantal agenten van 1533 tot 2100. Deze toename maakte een 
verkorting van de werktijden en de invoering van een wekelijkse rustdag 
mogelijk. Ook de salarissen werden aanmerkelijk verhoogd, meer dan die 
van collega's in andere steden en meer ook dan die van andere gemeen
teambtenaren. Nieuwe diensten, zoals de kinderpolitie, de inlichtingen
dienst, de motorbrigade en de zedenpolitie, leidden ertoe dat de politie 
niet langer uitsluitend repressief maar ook regelend en opvoedend optrad. 
Marcusse stelde zich ten slotte welwillend op tegenover de politiebonden, 
al vertraagde hij jarenlang de instelling van een adviescommissie waarbij 
korpsleden in beroep konden gaan tegen opgelegde straffen en blokkeerde 
hij de oprichting van een dienste ommissie.14 

De vernieuwingen kregen ir de jaren twintig in het hoofdbureau snel 
hun beslag maar drongen slechts langzaam door in de dertien sectiebu
reaus die elk in een deel van de stad tamelijk zelfstandig en op traditionele 
wijze de politietaken verzorgden. Het lagere personeel van deze bureaus 
woonde in de eigen sectie en ble ef hier ook de hele diensttijd werkzaam. De 
commissaris die het bureau leic de, bleef in de regel eveneens tot zijn pen
sionering op dezelfde post. Hij was in de buurt veelal een bekende persoon
lijkheid, genoot dikwijls vaderlijk gezag en trad op als scheidsrechter bij 
burenruzies.15 Representatief voor dit slag politiechefs was commissaris 
Pieter Harrebomée van bureau Singel, vader van inspecteur Bram Harre-
bomée. Voordat hij in 1896 op vijfentwintigjarige leeftijd als agent-schrij
ver bij de Amsterdamse politie in dienst was getreden, had hij de Mulo be
zocht, een militaire opleiding genoten en enkele j aren in het leger gediend. 
Na in het korps alle rangen te hebben doorlopen, was hij in 1920 tot com
missaris benoemd.16 Inspecteur Van Blitterswijk, eind jaren twintig ver
bonden aan bureau Singel, herinnert zich hem als een goedige man: 

'Hij was al tevreden als je zorgde datje 's ochtends officieel in de controle was [= toe
zicht op de surveillerende agenten hizld}, wanneer hij, met zijn hondje loslopend achter 
hem aan, door de Leidsestraat kwam. [...]Als hij je dan gezien had, zei hij in elk geval 
niet: "Ik ben vanochtend door de Leidsestraat gekomen en heb geen inspecteur gezien." 
Die straat was toen een drukke verkeersweg. Als je dan netjes gesalueerd had, zat het 
verder wel goed.'17 
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Harrebomée, die jarenlang secretaris van de Bond van Hoogere Politieamb
tenaren in Nederland (BHPN) was geweest, onderscheidde zich van de an
dere commissarissen doordat hij met enkele inspecteurs persoonlijk con
tact onderhield en hen van tijd tot tijd bij zich thuis op visite uitnodigde.18 

Hendrik Johan Versteeg, die in 1929 tot opvolger van Marcusse werd be
noemd, was uit ander hout gesneden. Hij was op 5 maart 1878 in Arnhem 
geboren als zoon van een inspecteur van politie, had in Leeuwarden de HBS 
bezocht en was in 1896 naar Amsterdam gekomen. Na twee jaar als ambte
naar te hebben gewerkt bij de Dienst der Publieke Werken werd hij bij de 
politie aangesteld. Dankzij de personeelsuitbreiding in 1920 en 1921 kwam 
hij relatief snel hogerop en werd als commissaris personeelszaken de rech
terhand van Marcusse. Terwijl zittende korpschefs zich in de regel beperk
ten tot het aansporen van individuele inspecteurs en agenten tot plichtsbe
trachting, dienstijver en studie van de wetgeving en nauwelijks bereid 
waren om hun een rechtspositie te geven zodat zij in beroep konden gaan 
tegen straffen en met de korpsleiding over arbeidsomstandigheden kon
den overleggen, had Versteeg een moderne visie op het vak.19 Hij wilde dat 
de korpsleden een brede opleiding kregen, met lichamelijke oefening en 
onderricht in techniek. Hij waardeerde de bijdrage die de vakorganisaties 
aan de scholing van het personeel leverden en vond dat de overheid hen 
daarbij moest ondersteunen. Ook diende het politiepersoneel een duidelij-

/f\ ke rechtspositie te krijgen.20 Versteeg keek neer op militairen en militair 

vertoon en zou als hoofdcommissaris de laatste militaire gebruiken uitban
nen die, ooit door zijn voorgangers meegenomen uit het leger, nog in het 
korps waren achtergebleven. Hij had belangstelling voor geschiedenis en 
recht en publiceerde in 1925 het boek Van schout tot hoofdcommissaris, een ge
schiedenis van de sterke arm in Amsterdam sedert de Republiek.21 In tegen
stelling tot Marcusse en het merendeel van zijn collega's beheerste hij de 
moderne vreemde talen, een waardevolle eigenschap in een tijd dat de in
ternationale contacten van de stad zich fors uitbreidden. Zijn benoeming 
in 1929 tot korpschef werd door de andere, oudere commissarissen zonder 
aarzeling geaccepteerd.22 

De hoofdcommissaris was qualitate qua lid van het Instituut van Direc
teuren, het college van hoogste ambtenaren van de gemeente, maar zelf zag 
hij zich als meer dan het hoofd van een ambtelijke dienst. Versteeg had 
geen gebrek aan zelfverzekerdheid en tilde zwaar aan zijn benoeming door 
de Kroon. Hij beschouwde zichzelf als drager van Het Gezag, uitverkoren 
vanwege zijn persoonlijke capaciteiten. Hij trad op als beslisser. Er werd in 
het korps vrijwel niet vergaderd en van consultatie was evenmin sprake. In 
de omgang met de commissarissen, die zich ook tot de persoonlijke sfeer 
uitstrekte, werd de hiërarchie zorgvuldig in acht genomen. Voor een 
hoofdcommissaris was met inspecteurs contact op gelijke voet niet moge-
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lijk en omgang met het lagere personeel onvoorstelbaar. Verwacht werd dat 
hij deze verhoudingen niet alleen respecteerde maar ook in stand hield.23 

Zo noteerde Versteeg een jaar na zijn aantreden in zijn dagboek: "s Avonds 
met [echtgenote] Jet naar Bellevue waar agententooneelgezelschap De Kilo
metervreter opvoerde. Ietwat rommelige avond. Kwam tot de conclusie dat 
het beter is 'n volgende keer voor dergelijke avond te bedanken, daar de 
hoofdcommissaris daar niet tehuis behoort.'24 De hoofdcommissaris had in 
1929 geen bemoeienis met het grootste deel van het dagelijkse politieoptre
den. Dat was in handen van dt commissarissen van de sectiebureaus in de 
stad. Een hoofdcommissaris kon hun slechts algemene richtlijnen geven. 

Versteeg stond onder het gezag van burgemeester De Vlugt. De in 1872 
op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam als zoon van een timmerman ge
boren Willem de Vlugt had zich opgewerkt tot aannemer en was namens de 
Anti-Revolutionaire Partij (ARP) lid van de Tweede Kamer geweest en ge
meenteraadslid en wethouder in Amsterdam. Zijn benoeming tot burge
meester in 1921 had opschudding veroorzaakt. In behoudende kring had 
men zich gestoord aan het feit dat hij niet uit de traditionele elite afkom
stig was, terwijl de SDAP hem als vertegenwoordiger van het rechtse blok in 
de raad en als geducht werkgever had gezien. Niettemin had De Vlugt spoe
dig aanzien verworven. Hij werd geprezen voor de wijze waarop hij leiding 
gaf aan de gemeenteraad en genoot na enkele jaren als burgervader bij de 
bevolking grote populariteit. Hij was evenwel geen krachtig bestuurder. 
Bij belangrijke politieke kwesties richtte hij zich in de regel naar de voor
man van de SDAP.25 

De burgemeester had grote zeggenschap over het politiekorps. Hij leid
de op grond van de Gemeentewet de politie bij het handhaven van de open
bare orde en beheerde met de rest van het college het korps. De Vlugt voegde 
zich echter in politiezaken vee' al naar het oordeel van Versteeg. Illustratief 
is een voorval waarvan de laats :e op 11 februari 1930 in zijn dagboek verslag 
deed. Versteeg wilde zijn dierstauto vervangen door een Mercedes maar 
stuitte op tegenstand van de gemeentelijke bezuinigingsinspecteur: 

'... bezuinigingsinspecteur - vroeger boekhouder aan Rekenkamer- [...] meenend ook 
daarvan notie te hebben. Vond de prijs te hoog en meende dat de HC 't best afkan met 
een goedkoopere wagen, ook omdat dan alle chefs van gemeentediensten dit duurdere 
merkzouden willen hebben. MetBM deze quaestie besproken: gezegd datdenc qua po
sitie niet gelijk was te stellen met andere gemeentelijke directeuren en dat ik geen goed
koop merk wenschte. Terstond en zonder eenige restrictie heeft brave burgemeester De 
Vlugt goedgekeurd: Mercedes. Naar bezuinigingsman niet meer omgekeken.'*6 

Versteeg informeerde De Vlugt een- à tweemaal per week over de lopende 
zaken, veelal tijdens een gezanenlijke lunch. Daarnaast had hij intensief 
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contact met de gemeentesecretaris, S.J. van Lier, met wie hij nauw was be
vriend en met wie hij het verzamelen van tinnen borden als hobby deelde.27 

De tweede autoriteit die zeggenschap over het politiekorps had, was of
ficier van justitie Johan August van Thiel. Hij was op 24 september 1884 in 
Haarlem geboren, had rechten gestudeerd in Amsterdam en was zowel in 
de rechtswetenschappen als in de staatswetenschappen gepromoveerd. Hij 
had zij n gehele loopbaan bij het Openbaar Ministerie doorgebracht: in 1919 
was hij substituut-officier van justitie geworden en in 1932 officier van jus
titie. Hij was bevriend met Versteeg: ze gingen geregeld samen vissen.28 

Van Thiel leidde op grond van het Wetboek van Strafvordering met acht 
substituut-officieren de politie in zijn arrondissement bij de opsporing van 
strafbare feiten. Hij ontving de opgemaakte processen-verbaal, besliste of 
een aan hem voorgeleide verdachte terecht zou staan en of een gerechtelijk 
vooronderzoek of bewaring nodig was. Bij de uitvoering van zijn taak werd 
hij bijgestaan door de commissarissen van de sectiebureaus van het politie
korps die ambtshalve hulpofficier van justitie waren en zijn richtlijnen in 
acht dienden te nemen. Versteeg kon zich niet mengen in de gezagsrelatie 
tussen hen en de officier van justitie. In de korpsleiding vielen de bestuur
lijke en justitiële gezagslijn dan ook niet samen.29 

De zelfstandige positie van de burgemeester was een uitvloeisel van het 
beginsel van lokale autonomie. De rijksoverheid moest het handhaven van 
de openbare orde 'overlaten' aan de burgemeester en het opstellen van de 
APV aan de gemeenteraad. Uitzondering op dit beginsel waren kwesties als 
het toezicht op vreemdelingen, waarbij de minister van Justitie via de In
specteur der Marechaussee de hoofdcommissaris instructies kon geven.30 

De uitvoering van de instructies was evenwel ook dan een zaak van de loka
le autoriteit.31 Thorbecke had, uit vrees voor staatsalmacht, de rijksover
heid zelfs niet belast met het toezicht op de burgemeester maar die taak 
opgedragen aan de commissaris der koningin. Sedert 1915 was dat in 
Noord-Holland A. baron Röell, die van 1910 tot 1915 burgemeester van Am
sterdam was geweest en de situatie in de hoofdstad uit eigen ervaring ken
de. Hij speelde een sleutelrol bij de benoeming van de politieleiding. In 
buitengewone situaties, als ordeverstoringen het lokale belang overstegen, 
mocht hij zelfs de leiding over het politieoptreden van de burgemeester 
overnemen. Het toezicht op de officier van justitie was opgedragen aan de 
procureur-generaal, in dit geval A. baron van Harinxma thoe Sloten. Deze 
controleerde daarnaast in zijn functie van directeur van politie met hulp 
van rijksrechercheurs de politie. Terecht werd over hem gesproken als 'een 
te vreezen magistraat die de politie in toom hield en altijd achter de scher
men keek en die meer wist dan de Heeren aangenaam was'.32 

In de jaren twintig kwam de gemeentelijke autonomie onder druk te 
staan. Nieuwe wetten als het Rijkswegenreglement (1914), de Arbeidswet 
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(1919) en de Rijwielbelastingwet (1924) brachten veel werk voor de lokale 
korpsen met zich mee. De confessionele partijen die sedert 1918 het natio
nale bestuur domineerden, eisten van de politie bemoeienis met publiek 
gedrag dat geacht werd de zedelijkheid te schaden, waaronder het dansen 
in openbare gelegenheden. Vanaf 1929 plaatste bovendien de ondersteuning 
van het groeiend aantal werklozen de gemeenten voor financiële proble
men die zonder bijstand van de nationale overheid niet waren op te los
sen.33 De eerste bres in het gemeentelijk bolwerk sloeg de herziene Ge
meentewet van 1931, waarvan artikel 223 stelde dat de gemeentepolitie 'op 
den bij algemeenen maatrege van bestuur te bepalen voet, aan de algemee-
ne of Rijkspolitie, onder het daarmede belast gezag, dienstbaar' was.34 Om
dat de betreffende maatregel van bestuur niet was uitgevaardigd, hoefde 
deze dienstbaarheid nog niet :e worden betoond. De regering bleef ten aan
zien van de gemeentepolitie ie traditionele autonomie respecteren, zoals 
bleek bij het Jordaanoproer, ook al liet zij toen wel merken groot belang te 
hechten aan het herstel van de orde. 

Verbolgen over het feit dat De Vlugt tijdens het Jordaanoproer de procu
reur-generaal niet bij de besluitvorming had betrokken en niet de hulp van 
de Rijksveldwacht had ingeroepen, maakte de minister van Justitie haast 
met het opstellen van de maatregel van bestuur.35 In 1935 verscheen deze als 
het Rijkspolitiebesluit in het Staatsblad. Het stelde de procureur-generaal in 
zijn functie van directeur van politie 'mede aansprakelijk voor de hand
having der openbare orde in zijn ressort'. Gronden waarop deze zich kon 
beroepen als hij de gemeentepolitie instructies wilde verstrekken, waren 
onder andere 'de rust en veiligheid van de staat" en 'de bescherming van 
personen en goederen'.36 Vooi het eerst kreeg een rijkspolitieautoriteit zeg
genschap over de lokale ordehandhaving. Een jaar later volgde een besluit 
dat de onder de procureurs-generaal ressorterende Rijksveldwacht tot kern 
van een toekomstige rijkspolitie bestemde.37 

Het Rijkspolitiebesluit had belangrijke gevolgen voor de verhoudingen 
in de korpsleiding. Voorheen leidde uitsluitend de burgemeester de politie 
tijdens ongeregeldheden en was optreden tegen ordeverstoorders geba
seerd op artikel 80 van de APV.3S Er bestond een eenduidige bevelslijn van 
burgemeester, hoofdcommissaris en commissaris tot de inspecteur die de 
brigadiers en agenten op straat leidde. Het Rijkspolitiebesluit riep een al-
rernatieve hiërarchie in het leven. De procureur-generaal en de commissa
rissen konden, als zij meenden dat personen of goederen werden bedreigd, 
op die gezagslijn teruggrijpen. De commissaris richtte zich in dergelijke 
gevallen niet naar de hoofdcommissaris maar naar de procureur-generaal. 
Een inspecteur van bureau Wirmoesstraat, Geert Duisterwinkel, herinnert 
zich dat zijn chef van tijd tot tijd van deze mogelijkheid gebruik maakte: 
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'Als er relletjes op komst waren, zei commissaris Voordewind tegen mij: "Ik ga eerst 
even naar de procureur-generaal en bespreek het met hem." Hij dektezich dan in. Dan 
zei hij tegen mij: ]e moet het zus en zo doen. Natuurlijk kwam er stront. Mij kon dat 
niets schelen: als ik me aan de regels hield, dekte Voordewind mij zonder meer. Wan
neer hij later via de hoofdcommissaris vragen van de burgemeester kreeg, zei hij: "Daar 
heb je geen sodemieter mee te maken, want dat heb ik met de procureur-generaal be
sproken."'39 

In de praktijk vergrootte het Rijkspolitiebesluit de bewegingsvrijheid van 
de commissarissen en versterkte het hun positie tegenover het hoofdbu
reau. Dit sterkte weer Versteeg in zijn streven om de commissarissen volle
dig weg te halen van de sectiebureaus in de stad en de gehele justitiële 
dienst in het hoofdbureau onder te brengen. 

Versteegs reorganisatie van het korps 

Het hoofdbureau van politie bevond zich sedert 1833 op de Oudezijds Voor
burgwal 185, een gracht dicht bij de buurten waar het politietoezicht het 
meest nodig was geweest. Na de uitbreiding van het korps in de j aren twin
tig bleek het gebouw, ofschoon het in 1913 met een vleugel was uitgebreid, 
te klein. Bureau Algemeen Beheer, dat de personeelszaken verzorgde en 
toezicht op de korpsleden hield, bleef met de Centrale Recherche en de Re
cherche-Administratie aan de Voorburgwal gehuisvest, maar bureau Alge
mene Dienstzaken, dat onder andere toezicht hield op het gebruik van de 
door het gemeentebestuur verstrekte vergunningen, verhuisde in 1923 sa
men met de Vreemdelingendienst naar de nabijgelegen Spinhuissteeg. Bu
reau Verkeerswezen betrok in 1924 een eigen pand aan de Overtoom. De In
lichtingendienst en de Zeden- en Kinderpolitie hadden beide bij hun 
oprichting in 1920 meteen een eigen onderkomen gekregen.40 Versteeg, die 
aan al deze diensten leiding gaf, had zich voorgenomen om ze samen te 
brengen in één gebouw dat over meer licht, lucht en ruimte beschikte en 
dat beter was te bereiken met de auto en het openbaar vervoer. Het ontwer
pen van zo'n onderkomen, waarmee hij kort na zijn aantreden thuis in de 
avonduren begon, vergde beslissingen over het voortbestaan van sommige 
diensten en inzicht in de toekomstige taken van de politie. Moest bijvoor
beeld de bereden politie blijven bestaan (en het hoofdbureau paardenstal-
len krijgen) terwijl het verkeer werd gemotoriseerd? Hoeveel wagens zou 
het korps in de toekomst bezitten (in 1929 waren het er vijf)?41 

Versteeg streefde naar een uitbreiding van de invloed van de hoofdcom
missaris op de bureaus in de stad en een verhoging van de prestaties van het 
personeel. In de eerste twee jaren maakte hij met naaste medewerkers stu-
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diereizen naar Londen, Parijs en Berlijn.42 Terug in Amsterdam wilde hij 
een volledig gecentraliseerd korps en een intensievere surveillance door 
beter opgeleid personeel en versterkt centraal toezicht. Korpsleden moes
ten worden gestimuleerd om aanvullende cursussen te volgen en om hun 
lichamelijke conditie met sporten op een hoger peil te brengen. Stoplichten 
moesten het reguleren van het verkeer overnemen van agenten van de 
verkeerspolitie. Bovenal moest vanuit het hoofdbureau met meer man
schappen en met meer techn sehe middelen ondersteuning kunnen wor
den gegeven. Zo moesten er uitrukwagens komen die personeel snel naar 
ongeregeldheden konden vervoeren. Versteeg ging bij de doorvoering 
van al deze plannen stapsgewijs te werk, zonder het einddoel uit het oog 
te verliezen. Met elke vernieuwing liet hij eerst een deel van het korps er
varing opdoen voordat hij haa r in de gehele organisatie doorvoerde. 

Tussen het hoofdbureau en de dertien sectiebureaus bestond weder
zijdse aversie en zelfs enige strijd. Inspecteur Duisterwinkel: 'Wij hadden 
het idee dat wij het vuile werk opknapten. Dat deden we met groot genoe
gen, laat ik dat erbij zeggen. Maar je had niet het idee dat er een top zat 
die dat waardeerde.'43 Elke seciie stond onder leiding van een commissaris. 
Drie van de dertien secties waren verdeeld in twee afdelingen, met elk een 
eigen bureau. In die drie sectie; werd de eerste afdeling geleid door de com
missaris, de tweede door een hoofdinspecteur, die voor justitiële zaken 
ondergeschikt was aan de commissaris van de eerste afdeling (die immers 
hulpofficier van justitie was) er. voor de ordehandhaving aan de hoofdcom
missaris. Een van de manieren waarop Versteeg zijn invloed uitbreidde, 
was het verminderen van het aantal commissariaten en het uitbreiden van 
het aantal tweede afdelingen. 2,evenmaal zette hij na de pensionering van 
een commissaris diens sectie on in een tweede afdeling of voegde hij deze 
aan een reeds bestaande sectie toe. In 1940 waren er van de oorspronkelijke 
dertien commissarissen met ei:*en secties nog maar zeven over, te weten 
sectiebureau Adelaarsweg, geleid door commissaris M.O.F, van der Heul, 
dat heel Noord bestreek, sectieb areau Marnixstraat, geleid door commissa
ris W. H. Schreuder, met afdelingsbureau Admiraal de Ruyterweg, sectiebu
reau Leidseplein, geleid door commissaris L. Hoogenboom, met afdelings
bureau Overtoom, sectiebureau Singel, geleid door commissaris G.H. 
Jutte, met afdelingsbureau Jonis Daniël Meijerplein, sectiebureau Stad
houderskade, geleid door commissaris J.C. Krenning, met afdelingsbureau 
Pieter Aertszstraat, sectiebureav. Warmoesstraat, geleid door commissaris 
H. Voordewind, met afdelingsbureau Spaarndammerstraat, en sectiebu
reau Linnaeusstraat, geleid dooi' commissaris E.C.J. Staal, met afdelings
bureau Kattenburgergracht.44 

Op het hoofdbureau was Marinus Mouwen als commissaris voor perso
neelszaken de rechterhand van Versteeg. Als chef van bureau Algemeen Be-
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heer speelde hij een baanbrekende rol bij de uitbreiding van diens zeggen
schap over de organisatie. In 1908 als zesentwintigjarige in dienst getreden, 
werd hij in 1931 tot commissaris benoemd.45 Hij was meer ambtenaar dan 
politieman. In 1929 werkten bij Algemeen Beheer drie hoofdinspecteurs, 
zeventien inspecteurs en 115 man lager personeel. Terwijl het gehele perso
neelsbestand kleiner werd, kreeg Mouwen er tijdens het bewind van Ver
steeg een hoofdinspecteur, een inspecteur en 65 man lager personeel bij.46 

Algemeen Beheer regelde aanstelling en ontslag, overplaatsing en bevorde
ring en legde straffen ten uitvoer. Bevordering van het hogere personeel 
vond plaats op grond van anciënniteit: elke inspecteur kreeg bij indienst
treding een plaats onder aan een lijst en schoof vervolgens langzaam naar 
boven. In de regel bereikte men na tien jaar de plaats waar men, na een exa
men, voor zijn eerste bevordering in aanmerking kwam. Omdat in 1920 en 
1921 relatief veel inspecteurs waren aangesteld, moesten jonge officieren in 
de jaren dertig relatief lang op een bevordering tot inspecteur ie klas wach
ten en verdween voor hen het perspectief om aan het einde van hun loop
baan een commissariaat te bekleden, met als gevolg frustratie. De starheid 
van het systeem belemmerde Mouwen evenwel niet zich te doen gelden. Zo 
kon hij korpsleden wel of niet terwille zijn bij een voordracht tot overplaat
sing door hen op goede of juist op onbelangrijke of bijzonder lastige pos
ten te zetten.47 Onder de vleugels van Versteeg verwierf Mouwen een mach
tige positie. 

In 1929 verrichtten de sectiebureaus nog veel administratief werk. Kler
ken hielden daar allerlei klappers en lijsten bij. Zo werd elk opsporingsbe
richt uit het Algemeen Politieblad met de hand in een register bijgeschreven. 
Versteeg hevelde een deel van het werk over naar het hoofdbureau en ver
ving de verouderde boekhouding door uniforme kaartsystemen en een 
dossierstelsel dat correspondeerde met de reeds vernieuwde administratie 
van het hoofdbureau. Toen bureau Singel als eerste de nieuwe aanpak on
der de knie had, kon personeel van de andere bureaus om beurten hier erva
ring opdoen. Hij introduceerde voorts in alle bureaus typemachines en ver
ving het telegraafnet met morsetoestellen dat sedert 1878 de bureaus in de 
stad met het hoofdbureau verbond, door teletypetoestellen die met elkaar 
waren verbonden door een eigen kabelnet en berichten direct leesbaar 
overbrachten.48 

In 1936 bracht Versteeg systematiek aan in zij n eigen instructies voor de 
sectiebureaus. Hij onderscheidde vier categorieën. Algemene Orders betrof
fen de organisatie van de dienst. Zij waren als het ware het huishoudelijk 
reglement van het korps en werden proefondervindelijk uitgebreid en ge
perfectioneerd. Mededelingen hadden een minder duurzaam karakter. Zij 
betroffen bijvoorbeeld uitgewerkte richtlijnen van politieautoriteiten of 
regelingen voor het verkeer. Dagorders werden uitgevaardigd door Mouwen 
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en betroffen overplaatsing van personeel en regelingen voor politieoptre
den bij bijzondere gelegenheden zoals een koninklijk bezoek. Telegrammen 
ten slotte werden opgesteld door personeel van Mouwen, werkzaam op ka
mer 42, en betroffen de dagelijkse gang van zaken, bijvoorbeeld tijdelijke 
overplaatsing van personeel, m dding van opstootjes in de stad of toeken
ning van verlofdagen.49 Met de2;e vernieuwingen breidde het hoofdbureau 
zijn invloed op de organisatie aanmerkelijk uit. 

Onder het bewind van Versteeg ontwikkelde kamer 42 zich tot het ze
nuwcentrum van het korps. In de jaren dertig werkten hier twee inspec
teurs ie klas, Kees Hoedeman en Hendrik Bessern, met enkele brigadiers-
telegrafisten. Hoedeman, geboren in 1894, werd jaren later door collega's 
als een bekwame maar kleurloze man omschreven. Hij had een technische 
opleiding genoten en was sedert zijn aanstelling in 1920 bij Algemeen Be
heer werkzaam geweest.50 Bessern, in 1897 in Padang op Sumatra geboren, 
was kort na Hoedeman tot het korps toegetreden en had net als deze al die 
tijd bij Algemeen Beheer gewerkt.51 Duisterwinkel: 

'Bessern was voor mij een soort godheid. Ik was als de dood voor hem. Niet omdat het 
een vervelende man was, maar hij wis heel spits. Als je met iets kwam, kon hij zeggen: 
"Dat mag jij als jurist toch wel wet:n."]e schoot bij hem niet graag een bok. Hij was 
een onpeilbare man, niet gemakkelijk te doorgronden. Als het dienstrooster verkeerd 
liep, werd je door hem opgebeld. Echt ie ogen en oren van de hoofdcommissaris.'52 

Hoedeman en Bessern formuleerden en verzonden niet alleen de medede
lingen en dagorders van de korpsleiding maar konden ook door middel van 
telegrammen en vanaf eind 193;; ook door middel van de politiemelders op 
straat in noodgevallen rechtstreeks het politieoptreden regelen. Bij hen 
kwamen de verzoeken om bijstand uit de secties en afdelingen in de stad 
binnen en zij besloten in zulke situaties over de inzet van extra personeel 
uit andere secties. Zij gingen tamelijk zelfstandig te werk, zich daarbij zo 
nodig verschuilend achter de hoofdcommissaris. Inspecteurs op straat die 
hun telefonisch om toelichting op de instructies vroegen, kregen in de re
gel het antwoord: 'Handel maar naar omstandigheden.' Duisterwinkel: 

'Zo'n kwestie was bijvoorbeeld: wanneer mag je van de wapenstok gebruik maken, 
wanneer van het sabel? Geen sterveling die jou dat zeggen kon. Je probeert het natuur
lijk zonder dat ding te doen. De politie doet niets liever dan er niet op inhakken. Maar 
op een gegeven moment pakt een ventje beet. Dan aarzelde ik niet, maar sloeg erop. Ze 
mochten me uitschelden: fascist, ror-VSB 'er, daar trok ik me niets van aan. Maar als ze 
de knoop van mijn uniform pakten, sloeg ik. Als ik echter aan kamer 42 had gevraagd 
ofdatmocht, had ik geen antwoord gtkregen.'1"' 
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De inspecteurs ergerden zich aan het gedrag van Hoedeman en Bessern om

dat Versteeg hen bij ontsporingen achteraf persoonlijk ter verantwoording 

riep. 

Onder Mouwen ressorteerde ook de Centrale Controle, die toezicht 

hield op het doen en laten van het personeel. De inspecteurs en brigadiers 

van deze afdeling controleerden in burger of het personeel van de sectiebu

reaus op tijd op pad ging, of het geen nodeloze gesprekken met burgers 

voerde en of het niet rookte in diensttijd. Voor Versteeg was de Centrale 

Controle het belangrij kste instrument om het personeel tot meer activiteit 

en plichtbetrachting aan te zetten en hij breidde het aantal controleurs ge

staag uit. Versteeg bepaalde dat de afdelingsbureaus elke dag schriftelijk 

meldden welke stadsdelen door agenten waren bewaakt zodat de brigadiers 

hun aanwezigheid konden controleren. Voor het personeel was de Centrale 

Controle het meest gevreesde en gehate deel van de korpsleiding. 

De bureaus moesten bovendien elke avond bij de Centrale Controle de 

dagrapporten inleveren. Deze vermeldden voorvallen zoals aangiften, arres

taties, transport van arrestanten, ongeregeldheden in de buurt. Versteeg 

liet de van de rapporten gemaakte compilatie, het Generale Dagrapport, 

nog dezelfde nacht vermenigvuldigen en verspreiden zodat alle bureaus 

iedere ochtend kennis konden nemen van de belangrijkste voorvallen van 

de vorige dag en konden constateren of personen die zij zochten door ande

re bureaus werden vastgehouden. De in 1934 door Versteeg bij de Centrale 

Controle gestationeerde motorbrigade, die niet alleen over motoren maar 

ook over een uitrukwagen beschikte, werd ingezet bij ongeregeldheden en 

haalde en bezorgde ambtelijke stukken. In 1940 bestond zij uit een inspec

teur, drie brigadiers en 44 agenten.S4 

De scherpe scheiding tussen het hogere en lagere politiepersoneel was in 

het begin van de eeuw ontstaan. Nieuwe korpsleden werd dat onderscheid 

sindsdien reeds bij de opleiding en rekrutering ingeprent. De vakvereni

gingen speelden hierbij een belangrijke rol. De Algemeene Nederlandsche 

Politiebond (ANPB), in 1887 opgericht, was de enige bond waarvan zowel 

hoger als lager personeel lid kon worden. Hij had een liberale signatuur, 

richtte zich vooral op scholing en mentaliteitsverbetering en had in de ja

ren dertig vrijwel geen aanhang meer in het Amsterdamse korps. De andere 

vakorganisaties, die alle rond de eeuwwisseling waren opgericht, weerspie

gelden de eerder genoemde scheiding. 

De Bond van Hoogere Politieambtenaren in Nederland (BHPN) speelde 

een sleutelrol bij de opleiding tot inspecteur en gedroeg zich tijdens het in

terbellum steeds meer als belangenbehartiger.55 Nadat het Amsterdamse 

gemeentepersoneel in 1916 een Georganiseerd Overleg had gekregen, drong 

de B H P N in het voetspoor van de bonden voor lager personeel bij de hoofd-
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commissaris aan op de oprichting van dienstcommissies, voor elke gele
ding een.56 Versteegs voorganger Marcusse had daar weinig voor gevoeld. 
Versteeg zelf kwam na zijn aantreden terstond aan deze wens tegemoet en 
vormde bovendien een reorganisatiecommissie die als klankbord voor zijn 
hervormingsplannen moest dienen.57 Geleid door waarnemend hoofdcom
missaris J.W. Haarman, schrijver van enkele toonaangevende leerboeken 
voor de politie en vertrouweling van Versteeg, telde de commissie drie 
hoofdinspecteurs, een inspecteur, twee brigadiers en twee agenten als le
den. Zij sprak uitvoerig over de voorgelegde plannen, won bij korpsen in 
binnen- en buitenland informatie in en bracht uiteindelijk een rapport uit 
dat in grote lijnen de plannen van Versteeg onderschreef.58 

Een belangrijke reden voor de hoofdcommissaris om de bonden bij zijn 
hervormingen te betrekken, was hun sleutelrol bij de scholing van het per
soneel. De opleiding tot inspecteur was grotendeels in handen van de 
BH PN. Elk voorjaar nam deze bond een examen af waarvoor belangstellen
den met een HBS- of gymnasjumdiploma zich tegen betaling bij bonds-
leden konden laten opleiden. De nadruk lag op staatsinrichting, strafrecht, 
wetskennis en de drie moderne talen. De cursus was voornamelijk schrifte
lijk, met enkele mondelinge lessen ter afsluiting. Het was zaak een goede 
docent te kiezen, wat in de praktijk neerkwam op een commissaris of 
hoofdinspecteur die lid was van het korps waarbij men wilde solliciteren en 
die geregeld zitting had in de examencommissie van de bond. Het diploma 
bood niet de garantie van een aanstelling.59 Bij het Amsterdamse korps 
konden geslaagden elk jaar sol.iciteren naar enkele plaatsen als 'surnume
rair'. Behalve door de uitslag van het examen en het oordeel van de cursus
leider liet Versteeg zich bij de selectie leiden door het uiterlijk van de kandi
daat, zo verzekerde hij een kennis die voor zijn neef een plaats zocht: 'De 
persoonlijkheid toch is in ons vak, dat voor het personeel nu eenmaal vijf 
poten aan 'n - figuurlijk natuu rlijk - schaap pleegt te eischen, van veel be
lang. Is het voorkomen zoo zoo, dan is dit een groot handicap.'60 De om
vangrijke werkloosheid maakte het in de jaren dertig mogelijk om ook ju
risten te interesseren. De surnumerairs deden een jaar dienst aan een 
bureau en kregen ondertussen een vervolgopleiding in onder andere straf
recht, strafvordering, de APV en technisch sporenonderzoek, waarna Ver
steeg besliste of zij in vaste dien; t konden treden. 

De nieuwkomers kregen de rang van inspecteur 2e klas en begonnen 
hun loopbaan als wachtcommandant. De bureaus in de stad stonden, zoals 
gezegd, onder leiding van een commissaris of een hoofdinspecteur. Onder 
hen ressorteerden aan elk burea J twee inspecteurs ie klas: een voor de Jus
titiële Dienst die enkele rechercheurs dirigeerde en de verdachten verhoor
de, en een voor de Gemeentelijke Politiedienst. De laatste hield toezicht op 
drie brigades van agenten en brigadiers, elk geleid door een wachtcom-
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mandant, meestal een brigadier. In de secties Warmoesstraat en Singel, die 
vaak met vreemdelingen werden geconfronteerd, en de in onrustige volks
buurten gelegen secties Marnixstraat en Linnaeusstraat waren echter in
specteurs 2e klas wachtcommandant van de brigades. Elke nieuwe inspec
teur begon zijn loopbaan op een van die plaatsen.61 

De wachtcommandant was de spil in de organisatie van het bureau. Hij 
dirigeerde de agenten, sloot arrestanten in en ging regelmatig de straat op. 
Met de commissaris of de hoofdinspecteur had hij weinig contact en ook 
tot zijn directe chef, de inspecteur voor Gemeentelijke Politiedienst, was de 
afstand groot. Naast een onderscheid in rang speelde het leeftijdsverschil 
een rol: een commissaris was minimaal vijftig jaar oud; een inspecteur ie 
klas minimaal veertig jaar, een inspecteur-wachtcommandant maximaal 
dertig jaar. De onderlinge afstand kwam tot uitdrukking in de aanspreek
vormen: de commissaris en de inspecteur tutoyeerden in de regel hun onder
geschikten; de inspecteur en de wachtcommandanten spraken hun superi
euren aan met 'meneer'. Omdat de commissaris zich in de regel nauwelijks 
met het optreden op straat bemoeide en omdat de inspecteur voor Gemeen
telijke Politiedienst die dat wel moest doen, in dagdienst werkte, had een 
wachtcommandant een aanzienlijke vrijheid van optreden, vooral in de 
avond en de nacht. De scherpe hiërarchische verhoudingen werden mede 
daardoor niet als drukkend ervaren. Duisterwinkel herinnert zich dat zijn 
commissaris in de zeldzame gevallen dat deze zich wel in het optreden op 
straat mengde, zijn zelfstandige positie zorgvuldig respecteerde: 

'Alken bij relletjes - vaak 's avonds - werd je bij hem geroepen: "Luister eens, Duister-
winkel. Er zijn relletjes en daar wil ik een einde aan hebben." [...] Hij zei nooit veel. 
Maatje zag hem wel in burger bij het optreden. Dat was een geweldige steuntje wist 
datais er de volgende dag moeilijkheden kwamen hij je wel zou helpen. Als je dan bui
ten je boekje was gegaan, deed je er verstandig aan op tijd naar hem toe te gaan en te 
vertellen: Zo en zo is het gelopen. Het was misschien niet helemaal juist, maar dat wa
ren de omstandigheden. Dan had je aan Voordewind een heel goeie commissaris. Er 
waren commissarissen die zeiden: "Ik heb het aan de inspecteur overgelaten en die is 
verantwoordelijk." Zo was Voordewind niet. Hij bemoeide zich niet met kleinigheden, 
maar als het erop aankwam, kon je altijd bij hem terecht.'62' 

Van een commissaris verwachtten de inspecteurs dat hij achter zijn perso
neel stond. 

De inspecteur-wachtcommandant moest op zijn beurt bij het leiding 
geven aan zijn ondergeschikten ook een kloof overbruggen. Hij ontleende 
enig overwicht aan zijn opleiding en sociale herkomst maar kampte met 
een gebrek aan ervaring en vaak een leeftijdsverschil. Ook in dit geval 
kwam de hiërarchie tot uitdrukking in de aanspreekvormen: inspecteurs 
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tutoyeerden het lagere personeel, daarbij brigadiers van agenten onder
scheidend door de eersten met 'brigadier Jansen' aan te spreken en de laat-
sten met 'Pietersen'. Aan deze vo :men werd vrij strikt de hand gehouden.63 

De inspecteur-wachtcommandant controleerde en corrigeerde ook de 
processen-verbaal. Van Blitterswijk: 

'Er was een inspecteur ze klasse nodig om alle verbalen te controleren, ook eenvoudige 
verbalen van overtredingen. Elk verbaal dat naar de commissaris ging, vermeldde 
rechtsonder: nagezien doorinspecteur vanpolitie ...Je moestnakijken oj'alle elementen 
die het feit tot een strafbaar feit maakten, goed tot uiting kwamen. Diefstal is het weg-
nemenvan eniggoed... dat geheel oj gedeeltelijk een ander toebehoort... methetoog-
merk het zich wederrechtelijk toe te eigenen. Zo bestaat ieder misdrijf en iedere overtre
ding uit een aantal elementen. De agenten maakten altijd eerst een concept. Dan keek 
je het na en ging het weer in het ba kje terug.'61' 

De agent moest het gecorrigeerd e verbaal in het net schrijven en dat vervol
gens met de eerste versie weer b j de inspecteur inleveren. Het nette exem
plaar ging naar de commissaris, die het voor 'gezien' tekende en naar de of
ficier van justitie stuurde; het klad belandde in het archief. Nadat Versteeg 
in 1931 op alle bureaus een typemachine had geïnstalleerd, konden nette 
versies worden uitgetikt. 

In de omgang van de inspecteurs met hun ondergeschikten gold net als 
in die van de commissaris met zijn inspecteurs de norm 'achter je personeel 
staan'. Met de teloorgang van de militaire gebruiken kreeg deze een andere 
invulling. Van Blitterswijk, die in 1926 bij het korps was gekomen: 

'Ik herinner mij dat de adjudant-onderofficier die mijn opleiding bij de militaire 
dienst gedeeltelijk heeft verzorgd, torn hij hoorde dat ik vaandrig geworden was, tot 
mij zei: "Vaandrig, wilt u een goede read van een oude adjudant aannemen?" 

Ikzei: "Natuurlijk, waarom niet: " 
"Vanaf dit ogenblik hebt u macht gekregen over een aantal ondergeschikten: ubent 

zo dadelijk officier. Maar bedenk wel: u zult de lof van uw ondergeschikten oogsten, 
maar ook gedoemd zijn hun ellende rr, ee te dragen." 

Dat is precies de visie die ik altijd gehad heb op het zijn van superieur. Ik heb de 
naam een strenge chef te zijn maar bij moeilijkheden achter mijn mensen te staan. 
[Mijn ondergeschikten] zeiden: "Je moet model-salueren voor hem. Je moet zorgen dat 
je doet watje gezegd wordt, maar hij staat achter je als er wat aan de hand is." Dat is 
echt mijn richtlijn geweest.*5 

Duisterwinkel, die in 1938 tot het korps toetrad en meester in de rechten 
was, formuleert dezelfde norm als volgt: 
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'Brigadiers waren nooit te beroerd wat te doen. Als een agent in moeilijkheden zat, wa

ren ze er meteen bij. Alleen bij relletjes hadden ze liever dat de inspecteur optrad. Als het 

zaken betrof waaruit politieke moeilijkheden konden ontstaan, moeilijkheden met de 

krant, werd van de inspecteur verwacht dat hij de leiding nam en niet achter zijn bu

reau bleef zitten.] e voelde aan dat ze vonden: Dat is nu voor u. Er dan een brigadier op 

afsturen was een beetje lullig. Zo'n man kon niet zo goed uit zijn woorden komen en 

niet een goed rapportje schrijven waarin stond dat hij gelijk had. Dat konden wij beter. 

Wij konden dat zo schrijven dat het werd geaccepteerd.'66 

Het lagere personeel was georganiseerd in verzuilde vakorganisaties. De 

niet-verzuilde A N P B genoot in de jaren dertig onder agenten en brigadiers 

vrijwel geen steun meer. In Amsterdam was de Algemeene Bond van Poli

tiepersoneel in Nederland (ABVPN) - voortgekomen uit de in 1894 opge

richte Amsterdamsche Politiebond - met zo'n 1250 leden verreweg de 

grootste. Hij beschikte over een fonds om leden bij ongeval of overlijden bij 

te staan en organiseerde cursussen. De rooms-katholieke politiebond Sint 

Michael en de Bond van Christelijke Politieambtenaren (BCP) waren veel 

kleiner.67 De drie bonden waren vertegenwoordigd in de dienstcommissie 

voor lager personeel en organiseerden samen met de ANPB een landelijk 

examen voor een diploma dat door de korpsleiding werd erkend. 

Na de muiterij op De Zeven Provinciën in 1933 kwam de positie van de 

formeel neutrale, in de praktijk sociaal-democratische ABVPN onder druk 

te staan. De ANPB greep de gebeurtenis aan om de regering te verzoeken 

politiepersoneel in het kader van het Ambtenarenverbod het lidmaatschap 

van de 'rode bond' te verbieden. Sint Michael en de BCP betuigden prompt 

steun aan hun verzuilde partner. Uiteindelijk werkte de actie als een boe

merang. Het verbod op het lidmaatschap van vakorganisaties dat de rege

ring in 1934 uitvaardigde, trof uitsluitend personeel van Defensie en strek

te zich uit tot alle bonden, met het gevolg dat juist de ANPB, die veel leden 

had bij de Marechaussee en de Politietroepen, hard werd getroffen.68 Kort 

daarna hekelde De Telegraaf de aanwezigheid van de ABVP N bij de begrafenis 

van P.J. Troelstra. Dit was tegen het zere been van de Amsterdamse afde

ling, die toch al niet gelukkig was met het eerbetoon aan de socialistische 

voorman. Toen de bondsleiding enkele maanden later afzag van deelname 

aan een défilé voor de koninklijke familie, was voor de Amsterdammers de 

maat vol. De kwestie leidde in de bond tot een felle woordenstrijd die in 

mei 1934 een hoogtepunt bereikte: het hele afdelingsbestuur werd geroy

eerd en stichtte daarop met duizend leden de Amsterdamsche Politiebond 

(APB). De nieuwe bond slaagde er niet in de positie van de ABVPN over te ne

men. Het gerucht deed de ronde dat enkele bestuursleden van de APB sym

pathie koesterden voor de NSB. De verzuilde bonden weerden de dissidente 

bond uit de organisatie van het landelijk examen en met steun van de ge-
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meenteraadsfractie van de SDAF ook uit de Amsterdamse dienstcommissie. 
Informeel onderhield Versteeg v/el contact met de APB.69 

Opleiding en toelating tot het korps verliep bij het lagere personeel vol
gens hetzelfde patroon als bij inspecteurs. Het bondsexamen omvatte het 
schrijven van een opstel, het opmaken van een proces-verbaal en een mon
deling examen over een tiental wenen. Na toetreding tot het korps kreeg 
men een aanvullende opleiding van drie maanden: 's ochtends les, 's mid
dags dienst aan een bureau en s avonds zelfstudie.70 Agent Kolk, in 1930 
aangesteld, herinnert zich de op leiding: 

'Wezaten in een langwerpige zaal [van het hoofdbureau] waar we overdag les hadden, 
op de hoek met de Spinhuissteeg. Het ging twee of drie weken goed. Toen... We maakten 
een geweldig kabaal: moppen vertellen, gein maken, je rot lachen, vertellen watje over
dag meegemaakt hebt op straat. Toen kwam er dus toezicht bij: iemand van de Cen
trale Controle.'7' 

Een jaar later verzwaarde Versteeg de toelatingseisen en wijzigde hij de 
aanvullende opleiding. Hij breidde de duur uit, intensiveerde het onder
richt in de wetgeving en de AP v en introduceerde nieuwe vakken als zwem
men en zelfverdediging. Het schoolse karakter bleef behouden.72 

Versteeg trachtte bovendien het bestaande lagere personeel met de in
stelling van een Gemeentediploma aan te zetten tot verdere studie. Agen
ten die drie jaar in dienst waren en 'wier gedrag en ijver alleszins reden tot 
tevredenheid hebben gegeven', konden zich onder leiding van docenten 
van de erkende bonden voorbereiden op een examen dat jaarlijks werd af
genomen. De korpsleiding stelde lokalen ter beschikking, gaf de geslaag
den een gratificatie van zestig gulden en drie dagen verlof en stelde bezit 
van het diploma verplicht voor een bevordering tot brigadier of een aan
stelling als rechercheur. Na vier jaar moest men opnieuw examen doen. 
Jaarlijks namen zo'n tweehonderd agenten aan het examen deel, waarvan 
omstreeks de helft slaagde.73 

Na hun aanstelling werden 1 genten ingedeeld bij een brigade van een 
bureau in de stad. Elke brigade bestond uit circa 35 agenten en drie of vier 
brigadiers. De leiding van de bureaus kon agenten met ongeveer twintig 
dienstjaren aanwijzen voor een korte opleiding tot brigadier. Versteeg 
voerde de eis in dat deze agenten over het Gemeentediploma beschikten en 
een speciaal examen met succes hadden afgelegd. Naast hun dienst aan de 
bureaus kregen zulke leerling-brigadiers een opleiding van een halfjaar 
met opnieuw een afsluitend examen.74 Duisterwinkel: 

'Na het examen ontwikkelden zij ziel heel verschillend. Sommigen hadden weinig lei
dinggevende capaciteiten. Daar wann ze, ten onrechte, ook niet op geselecteerd. Aan 
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hen kon je weinig meer overlaten dan het uitmaken van de dienst. Dat hadden ze in de 
opleiding goed geleerd. Het was vrij ingewikkeld werk: elke agent moest zes van de acht 
diensturen de straat op. Ik vond het nogal vervelend werk, maar zij konden dat erg 
goed. Maar er waren ook brigadiers die in de praktijk een belangrijke functie in de lei
ding hadden. Ze hadden veel meer ervaring dan de inspecteur: kleinigheden op straat, 
inboeken van gevangenen, zorgen dat alles goed liep. De mensen die daar goed in wa
ren, vond ik belangrijker dan de inspecteur voor wie het eigenlijk alleen maareen over
gangssituatiewas.'75 

De scherpe, hiërarchische verhoudingen verhinderden niet dat mede als 
gevolg van de hervormingen van Versteeg onder het personeel een sterk 
saamhorigheidsgevoel ontstond dat onder meer tot uiting kwam in een in
tensief verenigingsleven. Zo floreerden in het Amsterdamse korps het Poli
tie Mannenkoor Euterpe, de Christelijke Politie Muziekvereniging Cres
cendo, het Politie Muziek Gezelschap en de Politie Toneelvereeniging 
Kunst Verheft. De in 1915 opgerichte Amsterdamsche Politie Gymnastiek-
en Sportvereeniging (APGS) had ruim zeshonderd leden en beschikte over 
een eigen sportterrein aan de Spaarndammerdijk. Versteeg bevorderde de 
sportbeoefening waar hij maar kon. Hij stelde een Politievaardigheidsdi-
ploma in, gaf gemakkelijk verlof voor training, ondersteunde de oprich
ting van een eigen reddingsbrigade en stimuleerde het personeel tot het 
behalen van een diploma, ingesteld door het Nederlands Olympisch Co
mité. Geslaagden kregen enkele dagen verlof. De korpschef ging zelfs zover 
dat hij bokskampioen Sam Olij een aanstelling als agent aanbood.76 

Het politieoptreden op straat 

Handhaving van de openbare orde was van oudsher een lokale zaak. De lei
ding daarover lag in handen van de burgemeester die in dat kader weke
lijks overleg voerde met de hoofdcommissaris. De gemeenteraad stelde de 
Algemene Politieverordening (APV) vast. In 1934 bevatte deze niet minder 
dan 350 artikelen. Het merendeel betrof gedrag op de openbare weg. Arti
kel 43 lid b stond huisvrouwen alleen tussen 7 en 8 uur 's ochtends toe mat
ten te kloppen. Zeventig artikelen reguleerden het verkeer op straat, hon
derd artikelen dat op het water. Voorts waren er bepalingen die brand 
tegengingen, de openbare gezondheid bevorderden en het marktwezen or
denden.77 Lange tijd was de APV voor de politie het belangrijkste oriënta
tiepunt geweest, in het interbellum trad het korps evenwel steeds vaker op 
grond van rijkswetgeving op, veelal met betrekking tot verkeer en arbeid. 

Het toezicht op de naleving van de lokale verordeningen geschiedde in 
Amsterdam al eeuwenlang door het lopen van rondes. De politie had deze 
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methode, internationaal bekend als het Londense stelsel, in 1878 van de 
nachtwacht overgenomen.78 Ook Versteeg geloofde in de heilzame werking 
van de zichtbare aanwezigheid van de politie. Bij zijn aantreden waren er 
32 vaste posten en 148 blokken in de stad. Vaste posten waren plaatsen waar 
voortdurend een agent aanwezig was. De blokken, die samen het gehele 
grondgebied van de stad besloegen, waren rayons die dag en nacht door een 
of twee agenten werden bewiakt, telkens gedurende twee uur, soms te 
voet, soms op de fiets. Oorspronkelijk moest zo'n agent een vaste route in 
een vast tempo afleggen. In geval van nood moest hij met behulp van zijn 
koperen fluitje of van een van de aan huizen bevestigde brandschellen de 
assistentie van collega's in de politiebureaus of de politieposten inroepen 
en vervolgens zelf zo snel mogelijk zijn ronde hervatten. Marcusse had in 
1924 het personeel iets meer h ewegingsvrijheid gegeven. Hij liet de blok
ken onveranderd maar schafte de vaste routes af. In plaats daarvan werden 
in elk blok vijf vaste punten aangewezen die in een vaste volgorde elke 
twintig minuten moesten worden aangedaan. Om potentiële daders te 
misleiden liet kamer 42 elke dig per telegram weten of de rondes in de ge
wone of in de tegenovergestelde richting moesten worden gelopen.79 

Het stelsel van blokbewaking was erop gericht de politie zoveel moge
lijk aanwezig te laten zijn op s craat. Niets mocht aan het oog van het gezag 
ontgaan. Agent Kolk van bureau Singel: 

'Het gebeurde wel dat ik zaterdagr, acht om twaalf uur de straat opging en dat de bri
gadier tegen mij zei: "Blok 1 toten met 12 en om halféén pakje de laatste tram om die 
even schoon te krabben." Die tram .ring namelijk naar het Centraal Station en aan de 
buitenkant hingen mensen: iedere zaterdagnacht hetzelfde spelletje. Op papier stond 
dan: de hele sectie is goed bewaakt. Daar klopte niets van. Ik had de zenuwen. Ik moest 
in de buurt van het Muntplein bh'jven, want om halféén moest ik daar zijn voor de 
tram. Dan dacht ik: mensenlief, ze hebben nu aan alle kanten de gelegenheid om wat 
dan ook uit te halen. Je was nooit rustig. Het heeft mij altijd pijn gedaan. Ik dacht: ze 
geven je een te grote verantwoordelijkheid.'*" 

De eentonigheid van het nachtelijk toezicht nodigde uit om het minder 
nauw te nemen met de instru cties. Agent Verbiest van bureau Warmoes
straat: 

'Als agent zocht je 's nachts je plekjes op. Wij gingen bijvoorbeeld naar De Tijd. Daar 
ging je de krant die dan gedrukt werd, zitten lezen, of een kaartje leggen. Liep je op de 
Nieuwendijk, dan had je bij een winkel een afgeschutte galerij. Daar ging je op de 
grond zitten en dan kon je lekker maffen. Het was dan wel de vraag: word je op tijd 
wakker? Ik heb me weleens verslap :n. Dan kwam je aan het bureau en moest je je ver
antwoorden, een verhaal verzinnen: "Ik zag een inbreker. Die heb ik afgelegd. Ik ben 
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hem achterna gegaan en daardoor..." "Maar kon je dan niet bellen?" Dat kan natuur
lijk niet, wantdan benjehem kwijt. Als je van twee tot vier daar was geweest, zat je 
van vier totvijjbinnen en daarna moest je weerde straat op. Toen zei die brigadier: "jij 
hebt zoveel werk gehad, jij hoeft nu de straat niet meerop.'"Sl 

De inspecteurs en brigadiers die de agenten op straat dirigeerde'n, contro
leerden of zij hun rondes wel liepen en of zij bijvoorbeeld geen nodeloze 
gesprekken voerden. Inspecteur Piet Jong van bureau Marnixstraat: 

'Die agenten hadden hun controlepunten. Dat moest je een beetje... Kijk, het zijn ook 
mensen, je had agenten die ergens een neutje pakten... Je moest je richten op watvoor 
mensen het waren en wat voor streken ze uithaalden. Als in een café een aardig meisje 
werkt waarmee ze een afspraakje maken en naar de keuken gaan... De baas boven 
denkt: Dat zit wel goed. Die laten we lekker in de keuken zitten. Ddt moest je in de 
gaten houden.'*1 

In de woorden van Van Blitterswijk van bureau Singel: 

je liep twee uur doelloos rond. je ging immers je eigen personeel niet op de bon zetten, 
want daar moest je mee werken. En omgekeerd: als zij jou zagen aankomen, uit de ver
te je sabel zagen schitteren, zorgden ze wel dat ze elkaar aflosten. Dan vond je ook 

Agent Kolk van hetzelfde bureau: 

'Ik heb er weinig gezien die er lol in hadden. Weetje wie er lol in hadden? De inspec
teurs die militaristisch ingesteld waren! Die lieten je graag midden in de Kalverstraat 
bij zich komen: "Kolk, hoe is het?" Dan mocht je een verhaaltje afsteken, weer salueren, 
netjes je witte handschoenen aandoen en dan waren ze dik tevreden. Als je tegen die lui 
maar vriendelijk salueerde, was je klaar.'*'' 

Ondanks alle gebreken verzekerde het stelsel dat dag en nacht zo'n vijfhon
derd agenten op straat liepen, met als gevolg dat de politie relatief vaak zelf 
strafrechtelijke procedures initieerde en relatief weinig afhankelijk was 
van aangiften van het publiek.85 

Terwijl de korpsleiding bij uitstek legalistisch was ingesteld en inspec
teurs veel tijd besteedden aan het nazien en corrigeren van processen-ver
baal, was het personeel op straat ervan overtuigd dat het er allereerst op 
aankwam om op straat de baas te zijn en te blijven. Nieuwe agenten werd 
deze houding snel bijgebracht. Verbiest: 

'Ik was nog maar pas in de Warmoesstraat en toen zei de brigadier op een avond: "jon-
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gens, er zit een stel pooiers aan de [politiepost] Lastageweg en de agent kan ze niet aan. 

Ze beuken op de deuren. Dat lerer, we ze eventjes af."'ss 

In korte tijd verzamelden zich in de agentenwacht van bureau Warmoes

straat zo'n dertig agenten en brigadiers, deels van andere bureaus. 'Moetje 

je voorstellen: dertig man in die wachtkamer. De oude dienders wisten pre

cies wat ze te doen hadden.'87 Een deel van de groep begaf zich met een in

middels van het hoofdbureau gekomen uitrukwagen naar het posthuis om 

de lastige klanten op te halen. 

'Zij werden [met die wagen] naar het bureau gebracht, want daar was manvolk zat. 

Dan werden ze uit de auto [...] geslagen en dan werden ze zo naar beneden gegooid 

[waar het cellenblok was]. Ik zie em van die mannen nogzitten, meteen gebroken vin

ger. Hij smeekte om genade. Ik stond erbij te huilen; ik vond het verschrikkelijk. Toen 

zei die brigadier tegen mij: "Jajorgetje, ik begrijp het. Maar als je hier een poosje bent, 

zal je wel zien dat dat het ergste ven het ergste is. A Is je die eronder wilt houden, moetje 

ze zo aanpakken. Als je ze niet zo aanpakt, zijn zij binnen de kortste tijd de baas over 

jou en heb jij niets meer te vertellen in de buurt.'"ss 

De volgende ochtend moesten de souteneurs een verklaring tekenen dat zij 

de spullen die hen bij insluiting waren afgenomen, hadden teruggekregen. 

Verbiest: 

'Toen werden ze het bureau uitgest agen. De spullen die hen bij het fouilleren waren af

genomen, zaten in een kistje. Al die spullen gooiden [debrigadiers hen vanuit hetraam 

op de eerste etage] na op straat. Ze moesten maar uitzoeken wat van wie was. Dat was 

voor mij een gewaarwording. Toch waren dat geen slechte brigadiers.'69 

De intensieve aanwezigheid op straat, de grondige kennis van de buurt 
dankzij langdurige detachering aan eenzelfde bureau, het ongereglemen
teerde geweldsgebruik tegen ' ;astige' groepen en de onvoorwaardelijke bij
stand van collega's in geval van nood gaven de agenten overwicht op het 
publiek. Een agent die in 19:6 bij het toenmalige bureau Lauriergracht 
dienst ging doen, illustreert met een anekdote het ontzag van het publiek: 

'Een [...] keer, je had toen nog van die smalle bruggetjes in de Kinkerstraat, stond ik het 

verkeer te regelen. Ik zie eenjongetjz in het watervallen. Ik spring in het water en haal 

die jongen naarde kant. Voor mij ze simpel als wat want ik was lid van de reddingsbri

gade. Toen die jongen op de wal way, is hij ervandoor gegaan. Ik denk:Later kom ik wel 

achter je naam [...] in het proces-verbaal moetjezijn naam vermelden. Ik naar huis om 

me te verkleden en omdat mijn dienst er toch bijna op zat, ben ik in burger naar het 

bureau gegaan en vraagzo hier en diar naar die jongen. Ik kom een vrouw tegen en zeg: 
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"Mevrouw, er heeft hier net een jongen in het water gelegen." 

Ze zegt: "Ja, dat is mijn zoon." 

Ik zeg: "Ik heb hem eruit gehaald en..." 

"Nee, een smeris heeft hem eruit gehaald." 

Ik zeg: "Die was ik." 

"0,"zegtze, "was u die agent." 

Ik vergeet het nooit: toen was ik opeens agent."90 

Inspecteur Jong die in Amsterdam opgroeide voordat hij in 1940 bij het 

korps kwam: 

'Je kunt het je nu niet meer voorstellen maar vroeger was een agent wat. Hij was een 

autoriteit. Hij was de baas. Als hij iets niet goed vond, scholden zij hem wellicht achter 

zijn rug uit maar in zijn gezicht kwam het zelden voor. Als kleine jongen voetbalde ik 

in Amsterdam op straat. Als er dan een diender aankwam, wilde je wel wegwezen. Hij 

kende de mensen precies. Mensen dachten: Je kunt hem beter te vriend houden dan dat 

hij tegen jou is."91 

Kolk over zij n houding tegenover het publiek: 

'Iedereen die iets deed wat mij niet naar de zin was, hield ik staande en daar praatte ik 

mee en daar zei ik tegen: "Dat moetje niet meer doen. De volgende keer krijg je een ver

baal." Wie een grote smoel gaf, ging in het boek. Als ik zondagochtend nachtdienst had, 

pakte ik mijn boekje en dan ging ik kijken: Ik heb er veertien in staan. Dat is een jongen 

die zal het niet meer doen, maar die andere, die had zo'n grote bek: de politie, daar 

deugde niets van. Die krijgt een verbaal en die krijgt een verbaal. Zo maakte ik een stuk 

of zes verba len en dat was meer da n voldoende.19* 

Politiepersoneel bediende zich ook van ongeoorloofde middelen bij de 
handhaving van het eigen overwicht. Verbiest vertelt wat 's nachts gebeur
de met een kar die op de rijweg was geparkeerd: 

'Daar wisten de agenten wegmee. Zij reden die kar zo hetDamrak in. Zij gaven de eige

naar geen proces-verbaal, want daar zat werk aan. De andere dag kwam die man kla

gen. Zo'n agent zei dan: "Tja, als jij de boel overal maarzo los laat staan, kan ervan al

les gebeuren." Dan besefte die man wel hoe het zat en de volgende dag stond die kar er 

nietmeer.'93 

Van Blitterswijk over hoe hij als inspecteur-wachtcommandant met zijn 

personeel lastige burgers de mond snoerde: 

'Er was in de Reguliersdwarsstraat een sigarenzaak van een weduwe met een dochter, 
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waar de hoofdcommissaris altijd zijn sigaren kocht. Geregeld had die vrouw klachten 
over de politie van bureau Singel. Dan kwam er een mededeling van het hoofdbureau: 
er zijn klachten. Wij wisten dan al dat het van die vrouw kwam. [...] Wij hadden de 
pest aan die vrouw, het lagere personeel maar wij ook. Op een avond heb ik wachtdienst 
en krijg een telefoontje van een stem die ik herken [als van een van de agenten]: Er zit 
een man op het dak van perceel nummer zoveel. Ik zeg tegen de agenten: "jongens, we 
gaan kijken." Ik had het natuurlijk allang door. Die vrouw haar nest uit, die dochter 
ook. De politie het dak op. Die vrouw heeft die nacht geen oog dichtgedaan. Ze heeft het 
beslist gevoeld en ze is ook wat tammer geworden. [...] We hebben later wel gelachen, 
hoor'. Het was niet altijd even drotvig. Als je de humor er niet inhield, ging de groep 
dood.™ 

Dergelijk informeel optreden - ongetwijfeld een voortzetting van reeds 
langer bestaande politieprakt jken - lijkt in de jaren dertig een vaste com
ponent van het daadwerkelijk : politietoezicht te zijn geweest. 

Versteeg wilde uitgebreider en intensiever toezicht. Bij zijn aantreden 
maakte hij meteen een einde aan het gebruik dat sommige blokken door 
twee agenten werden gelopen en breidde hij ook het aantal blokken uit dat 
met de fiets werd afgelegd. Enkele maanden later verzocht hij de chefs van 
de bureaus om het personeel op straat tot meer activiteit aan te sporen. En
kelen riepen daarop agenten ter verantwoording die opmerkelijk weinig 
verbalen hadden opgemaakt. De ABVPN verzette zich tegen de 'verbalen-
jacht' en bracht de kwestie via Het Volk in de publiciteit. Het sociaal-demo
cratische dagblad vroeg Versteeg vervolgens om een toelichting. De korps
chef ontkende dat hij het personeel tot een verbalenjacht aanzette maar 
stelde onomwonden dat 'vekn - den goeden niet te na gesproken - die 
langs de straat loopen te lummelen (...) een aansporing om wat meer activi
teit te toonen, noodig hadden'.95 Een van de ontboden agenten had ver
klaard 'dat hij "op zijn beenm staat te trillen" indien hij een vrouw zou 
moeten bekeuren. Voor die rran z'n zenuwgestel is het ambt van agent van 
politie natuurlijk volmaakt ongeschikt/.96 Grafiek 2 laat zien dat de Am
sterdamse politie in de jaren dertig van steeds meer strafbare feiten kennis
nam en daarvan ook steeds vaker proces-verbaal opmaakte. Hoewel de toe
name deels herleid kan worden tot maatschappelijke ontwikkelingen als 
de groei van het verkeer, lijken de aansporingen van Versteeg hun uitwer
king te hebben gehad en lijkt het politietoezicht inderdaad intensiever te 
zijn geworden. 

Met behulp van de Centn.le Controle versterkte Versteeg bovendien het 
toezicht op het personeel in de hoop het zo tot meer plichtbetrachting aan 
te zetten. Hij liet Mouwen een onderzoek instellen naar de achtergronden 
van elke overtreding en liet zich persoonlijk over de uitslag informeren. 
Vervolgens ontbood hij overrreders op zijn kamer. In zijn dagboek noteer-
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de hij op 12 februari 1930 kortweg: 'Een paar agenten uitgekafferd: sloome, 
zeer weinig plichtsgetrouwe agenten.' En twee maanden later: 'Twee agen
ten aan hunne nog steeds te lange ooren getrokken en een derde drie maan
den strafklasse aangezegd omdat hij in z'n notitieboekje geknoeid en te
genover de brigadier en den hem verhoorenden inspecteur volgehouden 
had dat zijn boekje juist was ingevuld/97 De straffen liepen uiteen van een 
schriftelijke berisping tot Strafdienst, dat wil zeggen gedurende enige tijd 
elke dag twee uur extra dienst op straat. In de loop van de tijd verzwaarde 
Versteeg de strafmaat. Hij breidde de Centrale Controle gestaag uit en gaf 
haar ook administratieve middelen om het personeel te controleren. Kolk 
herinnert zich dat het toezicht zich ook richtte op gedrag buiten werktijd: 

'Tijdens een verkiezingsstrijd in de jaren dertig had een van onze collega's een rode vlag 
uithangen. Hij moest hem wel binnenhalen! Er werd een controleur op afgestuurd met 
de boodschap: binnenhalen. Hij heeft het niet gedaan en is ook nooit wat geworden bij 
de politie. Hij is altijd agent gebleven.'9* 

Het verscherpte toezicht op het personeel bande misdragingen niet uit. De 
agenten liepen jarenlang in dezelfde buurt met een taak die weinig afwis
seling bood en waren zo een gemakkelijke prooi voor middenstanders: 
winkeliers die korting gaven aan agenten die op drukke uren orde aan
brachten onder wachtende klanten, caféhouders die hun een borrel aanbo
den om zo de sluitingstijd wat te verruimen, hoteleigenaren die een kwart
je uitkeerden per aangebrachte gast." Verbiest: 

'Erwerd altijd geknokt om de goede blokken. Die oude dienders hadden graaghet Dam
rak, ter hoogte van het Victoria Hotel. Daar kwamen de mensen uit de trein aan, de 
boeren van buiten, voor een dagje uit. Die dienders schatten hen in. Als iemand een 
sigaar had, zeiden ze: "Lekker sigaartje, meneer?" Dan kwam zo iemand naar hen toe: 
"Ach meneer, wilt u er misschien een?" "Als dat zou kunnen!" Dan kregen ze een sigaar 
en zeiden: "Nee, ik mag nu niet roken." Ze namen de pet af (dat waren speciale petten), 
de sigaar ging erin en dan ging de pet weer omhoog. Op het bureau ging het kastje open 
en dan stonden er doosjes geselecteerd voor sigaretten, kleine sigaartjes en grote siga
ren. Daar gingen ze in. Ik heb gezien dat zij in een vol doosje een spijkertje sloegen en 
zeiden: "Ziezo, datkan verkocht worden."'100 

Ook het hogere personeel misdroeg zich wel. Zo had inspecteur Bram Har-
rebomée in het begin van de jaren dertig een buitenechtelijke relatie aange
knoopt met een prostituee en was hij zo onvoorzichtig geweest haar in en
kele brieven zijn genegenheid te betuigen. Toen de souteneur van de vrouw 
de brieven in handen kreeg, probeerde hij de inspecteur daarmee te chante
ren. Harrebomée riep de hulp in van Van Blitterswijk en diens collega Piet 
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van Kleef die dienst deden in liet stadsdeel waar de prostituee werkte. Van 
Blitterswijk: 'Als het aan het licht was gekomen, was hij er onherroepelijk 
uitgevlogen."01 Omdat de vrouw bereid was om mee te werken, lieten de 
twee inspecteurs haar tegen haar pooier een aangifte wegens diefstal doen, 
namen de man in hechtenis e i ontvreemdden de belastende stukken uit 
zijn fouillering. 'De volgende c ag kwam die juffrouw terug om te vertellen 
dat ze spijt had van haar aangifte en dat ze die introk. Er is geen woord van 
op papier gekomen en Bram Harrebomée kreeg zijn brieven terug."oz Kort 
tevoren nog was een inspecteur ontslagen wegens ontvreemding van enke
le postzegels uit de fouillering "an een arrestant. 

Het toenemend aantal ongeregeldheden na de machtsovername in Duits
land en het Jordaanoproer war:n voor de Amsterdamse politieleiding een 
aansporing om de mogelijkheden om op straat te demonstreren en te col
porteren aanmerkelijk te beperken. Volgens de nieuwe APV was voor het 
houden van optochten of exercities voortaan een vergunning nodig. De 
burgemeester verstrekte deze slechts op advies van de hoofdcommissaris. 
Elke organisatie kon haar aanvr igen maar De Vlugt maakte bij voorbaat be
kend dat hij haar nooit aan extremistische partijen zou verstrekken. De 
nieuwe APV gaf hem ook de bevoegdheid om vast te stellen op welke uren 
en in welke straten mocht worden gecolporteerd. In elk geval mocht het 
niet 'met luider stem' gebeurer. noch de openbare orde verstoren of aan
stoot geven aan de goede zeder.. De politie kon politieke propagandisten 
een exacte standplaats toewijzen en hun verbieden om politieke tegenstan
ders te provoceren met leuzen. Het landelijke Ambtenarenverbod verbood 
overheidspersoneel lid te zijn van enkele links- en rechts-radicale partijen. 
Het Uniform verbod verbood burgers bepaalde kledingstukken of insignes 
met een politieke betekenis te dragen en de Wet op de Weerkorpsen ver
bood het optreden van politieke Drdediensten. 

Bij het doorvoeren van het verscherpte toezicht kon de korpsleiding ge
bruik maken van het eind 1933 ir werking gestelde systeem van politiemel-
ders. Versteeg had het alarmsysteem in 1930 in Londen in werking gezien 
en inspecteur Hoedeman eenzelfde systeem in Amsterdam laten installe
ren. Verspreid over de stad stonden reeds vierhonderd brandmelders: vier
kante zuilen met achter een glazen ruitje een alarmknop waarmee de 
brandweer kon worden gewaarschuwd. Hoedeman liet op deze zuilen, af
gescheiden door een ijzeren deurtje dat alleen door politiepersoneel kon 
worden geopend, een aparte telefonische verbinding met het hoofdbureau 
aanbrengen. Op kamer 42 plaats :e hij een bedieningstafel met uitzicht op 
een plattegrond met lampjes op de plaatsen waar de melders zich bevon
den. Als een agent via een melder alarm sloeg, begon op kamer 42 het cor
responderende lampje te branden en kon een telefonist aan de bedienings-
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tafel met de agenten in contact treden.'03 Het systeem verschafte het hoofd
bureau een rechtstreekse verbinding met het personeel op straat, met voor
bijgaan aan de leiding van de sectiebureaus, en legde daarmee de grondslag 
voor het moderne, centraal gedirigeerde politietoezicht. Het stelsel was 
zijn tijd vooruit, te ver vooruit misschien. Kolk: 

'Het was midden in de winter, in de Nes. Die politiemelders waren nog maar net in 
dienst. Voor de poort van deRotterdamscheBank lageen man op straat, laveloos dron
ken. Hij was zo zwaar dat ik hem alleen niet kon opbeuren. Dus ik zoek en ja, daar is 
een politiemelder. Ik meld me bij de seinkamer en vraag om assistentie. Het hele hoofd
bureau stond op stelten; ze wisten niet waar ze mensen vandaan moesten halen. Ze 
moesten eerst een auto charteren die van het bureau Singel mensen moest halen en die 
toen vandaar naar mij toe moest rijden. Het leuke van de geschiedenis was dat de man 
die daar lag, tien huizen verder woonde en een goede bekende was van een van onze ou
dere collega's.'101' 

De agenten dienden voortaan tijdens hun rondes in plaats van de vaste 
punten de politiemelders aan te doen. Kamer 42 kon dan in noodgevallen 
agenten oproepen met behulp van het zwaailicht en de claxon die op de 
zuilen waren gemonteerd. Met de melders kon echter tevens worden ge
controleerd of zij nauwgezet hun rondes liepen. Tevreden merkte Versteeg 
bij de inwijding van het systeem in DeTelegraafop: 'Alle agenten lopen voort
aan aan een lijntje."°s 

Versteeg wilde bovendien dat het politiepersoneel op straat vanuit het 
hoofdbureau zo nodig met manschappen kon worden ondersteund. In 
1930 had hij in Berlijn gezien hoezeer de snelle aanvoer van extra personeel 
de effectiviteit van de politie in noodsituaties versterkte. Hij had van De 
Vlugt vijf zogeheten uitrukwagens in Duitsland mogen bestellen; eind 
1933 werden ze geleverd. Het waren kleine, gesloten voertuigen, elk ge
schikt voor het vervoer van tien agenten. Iedere wagen beschikte over een 
schijnwerper die op demonstranten kon worden gericht, een middel om 
onlusten te beteugelen. Tijdens het Jordaanoproer bewezen ze voor het 
eerst hun dienst. Agent Kolk herinnert zich hoe hij met elf collega's in duis
ternis (in de wagen was geen verlichting) naar de bedreigde wijk was gere
den: 'Dan ging zo'n karretje bij een brug naar beneden de bocht om en dan 
helde het helemaal over en dacht je: God zegene de greep. Dadelijk liggen 
we plat op de grond."°6 Versteeg stationeerde nadien twee wagens bij het 
hoofdbureau en de andere bij bureaus verspreid over de stad.107 Zij werden 
vrijwel dagelijks ingezet voor het vervoer van arrestanten. Ook de recher
che, die zelf geen auto had, maakte er gebruik van. Voor het eigenlijke doel 
werden zij na het Jordaanoproer niet meer gebruikt.IoS 

Wijs geworden bestemde Versteeg het volgende voertuig dat beschik-. 
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baar kwam - zijn eigen dienstauto die hij in 1938 bij de aanschaf van een 
nieuwe niet hoefde in te leveren - direct voor de Centrale Recherche. Deze 
bemande het voertuig met twee rechercheurs, voorzag het van een radio
grafische verbinding met het hoofdbureau en liet het in de stad patrouille
ren. Na een telefonische melc.ing van een misdrijf informeerde het hoofd
bureau de twee rechercheurs die vervolgens met hun auto snel de plaats 
van het misdrijf konden berei ken. Bezuinigingen dwongen Versteeg echter 
het experiment reeds na eenjaar te beëindigen.109 Dezelfde inspecteur die 
hij met de leiding van het experiment had belast, richtte in 1948 de Auto-
Surveillance-Dienst op. 

De bevolking en de openbare orde 

Amsterdam was in 1917 nog een rustige stad met weinig gemotoriseerd ver
keer, met een hogere burgerij die langs de grachten, bij het Vondelpark en 
in de Plantagebuurt woonde, en arme arbeiders, havenarbeiders en venters 
in buurten als de Oostelijke en Westelijke Eilanden, de jodenbuurt en de 
Jordaan. De bebouwde omgeving eindigde in het westen bij de Kostverlo-
renvaart, in het zuiden bij hei: Noorderamstelkanaal, in het oosten bij de 
spoorlijn naar Utrecht. Binnen twintig jaar werden, onder supervisie van 
het gemeentebestuur, rond de oude stad moderne woonwijken gelegd. In 
West werden aan beide zijden van de Admiralengracht en in Bos en Lom
mer grote huizenblokken opgericht. In Zuid werd het plan van Berlage ge
realiseerd, in het zuidoosten ontstonden de Transvaalbuurt en Betondorp. 
In het oosten verrees de Indiscie Buurt en in Noord onder andere de tuin
dorpen Oostzaan en Nieuwend am. Het gemeentebestuur ondersteunde de 
expanderende stedelijke economie met regulering van de arbeidsmarkt en 
de levensmiddelendistributie en met de ontwikkeling van industriegebie
den. In West richtte het de Markthallen op. In het westelijk havengebied 
vestigde zich de Fordfabriek, in Noord breidde de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij fors uit. Schiphol, waar in 1920 het eerste vliegtuig was ge
land, werd een van de grootste vliegvelden van Europa.110 

De gedaanteverandering van de stad had voor grote delen van de bevol
king ingrijpende gevolgen: verhuizen naar een meer comfortabele woon
omgeving, zich voegen naar de eisen van een moderne werkkring en wen
nen aan een meer regelmatige hvensstijl. De nieuwe situatie stelde haar in 
staat om gewoontes van de oude buurt en van het oude sociale milieu, zoals 
drankgebruik en vervuiling var de straat, achter zich te laten. Het vooruit
strevende stadsbestuur bevorderde deze overgang, bijvoorbeeld door steun 
aan woningbouwverenigingen en door isolatie van zogeheten onmaat
schappelijke gezinnen in aparte buurten. In de Admiralenbuurt, de Rivie-
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renbuurt en een groot deel van de Watergraafsmeer leek de emancipatie 
volledig te slagen. Wijken als Betondorp en de Transvaalbuurt waar veel jo
den gingen wonen, boden de bewoners ook een betere omgeving maar ble
ven niettemin typische arbeidersbuurten. In de Indische Buurt, de Staats
liedenbuurt en het Blauwe Zand in Noord werd de beoogde verheffing van 
de bevolking niet gerealiseerd. Tijdens het Jordaanoproer sloten de bewo
ners van deze wijken zich spontaan aan bij de traditionele haarden van ver
zet waaruit zij afkomstig waren. Na het neerslaan van het oproer keerden 
zij zich af van de SD AP en gaven hun stem aan de CPH. De hogere burgerij 
trok in het interbellum naar de Apollobuurt, waar zij minder opzichtig 
kwam te wonen dan voorheen maar toch onder elkaar bleef."1 

De depressie na de instorting van de Amerikaanse beurs in oktober 1929 
trof de Amsterdamse economie hard, zij het met enige vertraging. Vanaf 
september 1930 liep het aantal werklozen in de hoofdstad sneller op dan in 
de rest van het land. Was in 1929 nog 8,7 procent van de beroepsbevolking 
werkloos, in 1930 was dat 14,5, in 193120,9 en in 1932 zelfs 29,8. Arbeiders in 
de bouw, de metaalindustrie en het transport werden het meest getrof
fen.112 De ontslagen arbeiders gingen fors in inkomen achteruit en waren al 
snel afhankelijk van een steunregeling die hun tal van verplichtingen op
legde zoals de dagelijkse gang naar een stempellokaal. Zij die hun baan be
hielden, werden getroffen door loonsverlagingen en staakten relatief veel. 
Vaak waren dit kleinschalige acties, van ten hoogste 75 werknemers, veelal 
bouwvakkers in dienst van één aannemer. Geregeld trad de politie op om 
werkwilligen te beschermen of om vernieling van eigendom te voorkomen. 
Bij een staking van stukadoors die op 8 mei 1932 begon, sloten velen zich 
aan. Toen aan het einde van die zomer de stakingsbereidheid zienderogen 
afnam, werd met hulp van de bonden een compromis gesloten. Nadat de 
stakers weer aan het werk waren gegaan, hield de politie nog enige tijd toe
zicht.113 

Het jaar 1933 begon rustig. Naar aanleiding van het neerslaan van de 
muiterij op De Zeven Provinciën werd een protestvergadering georgani
seerd maar tot onrust op straat leidde dat niet. Na de machtsovername van 
de NSDAP in Duitsland grepen sociaal-democraten en met name commu
nisten elk politiek voorval aan om te demonstreren. Zo waren bijeenkom
sten van de NSB steevast aanleiding voor een protestmars. Op 1 mei 1933 
bereikten de protesten een hoogtepunt. In de middag liep een grote com
munistische optocht door de Indische Buurt uit op schermutselingen met 
de politie en 's avonds werden op straat Duitsers mishandeld. Ook in de 
maanden daarna brachten de gebeurtenissen in Duitsland de gemoederen 
herhaaldelijk in beweging. Nadat in het voorjaar van 1934 de pers had be
kendgemaakt dat de regering overwoog om de steun te verlagen, werden 
diverse demonstraties gehouden. De verlaging werd uiteindelijk op 1 juli 
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1934 doorgevoerd en leidde tot het Jordaanoproer. Het neerslaan van dit 
protest beëindigde niet meteen de onrust op straat."4 

Het verloop van de ongeregeldheden weerspiegelt zich in de aantallen 
misdrijven en overtredingen d: e de politie constateerde (grafiek 2). De toe
name betreft voornamelijk overtredingen van de rijksverkeerswetgeving. 
Het totaal aantal overtredingen van de APV is in deze periode opmerkelijk 
stabiel. Vier misdrijven hebben rechtstreeks betrekking op het gedrag van 
het publiek op straat: misdrijven tegen de openbare orde, misdrijven tegen 
het openbaar gezag, mishandeling en vernieling (grafiek 3,4 en 5). Ook het 
aantal geconstateerde gevallen van openbare dronkenschap is relevant 
(grafiek 6). 

Uit de geselecteerde cijferreeksen blijkt allereerst dat de eerste helft van 
de jaren dertig en dan met name de jaren tussen 1932 en 1936 zich onder
scheiden van de daaraan voorafgaande en daaropvolgende periode. Begin 
jaren dertig is het aantal geconstateerde gevallen van belediging en mis
handeling hoog. Vanaf 1932 nemen het aantal geconstateerde misdrijven 
tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag en ook het aantal ge
vallen van vernieling toe. Deze overgang ondersteunt de indruk dat de so
ciale onrust vanaf 1933 met meer conflicten op straat gepaard ging en dat de 
machtsovername in Duitsland :ot feller optreden van de radicale partijen 
leidde. Alle cijferreeksen bereiden rond 1934 een hoogtepunt en nemen 
daarna min of meer gestaag af. Wat dat betreft betekende het neerslaan van 
het Jordaanoproer wel een kentering in de ontwikkeling. Alleen het aantal 
vernielingen nam in 1937 nog kortstondig toe. Deze cijfers geven geen blijk 
van een mogelijk effect van het Uniformverbod van 1933 op de ongeregeld
heden op straat. De regulering van demonstraties en colportage vanaf eind 

1934 heeft mogelijk wel uitwerk ng gehad. 
De NSB bediende zich in tegenstelling tot de links-radicale partijen niet 

zozeer van demonstraties maai vooral van colportage en provocaties. In 
1935 kreeg zij als conservatieve protestpartij bij de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten in Amsterdam 10,8 procent van de stemmen (landelijk 
8). Gesterkt door dit succes sloeg de partij bij de landelijke verkiezingen 
van 1937 een fellere toon aan en zocht zij inhoudelijk aansluiting bij het 
Duitse nationaal-socialisme. Het partijblad Volk en Vaderland suggereerde 
valselijk dat de regering overwoog Versteeg uit het ambt te zetten en in 
pamfletten wekte de partij de indruk dat Versteeg, De Vlugt en enkele jood
se notabelen haar verkiezingskandidaten waren."5 Tijdens de campagne 
bracht partijleider Anton Mustert een demonstratief bezoek aan twee 
NSB'ers die in het Blauwe Zand woonden, temidden van voornamelijk 
SDAP- en CPN-stemmers. Bij het verlaten van de woning van een van de 
twee sloeg Mussert enkele toeschouwers met een gummistok en schoot zijn 
chauffeur met een pistool in de lucht. Vanuit het publiek werd daarop de 
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achterruit van de wegrijdende wagen met stenen verbrijzeld. Mussert ge
bruikte het incident vervolgens voor een hetze tegen de Amsterdamse poli
tieleiding, zich daarbij niet storend aan de feiten, zoals gerapporteerd door 
commissaris Schreuder van bureau Adelaarsweg.116 Veel leverde de hetze de 
partij niet op: bij de verkiezingen behaalde zij in Amsterdam slechts 6,2 
procent van de stemmen. 

De recherche 

Elk korpslid mocht in zijn kwaliteit van 'ambtenaar van gemeentepolitie' 
onderzoek instellen naar overtredingen van de AP v en enkele landelijke wet
ten en regelingen. Algemene opsporingsbevoegdheid kreeg hij pas als hij bij 
de recherche was aangesteld en dan door de Commissaris van de Koningin 
werd benoemd tot (onbezoldigd) gemeenteveldwachter. Het Amsterdamse 
korps had generalistische recherchediensten bij de sectie- en afdelingsbu
reaus en gespecialiseerde eenheden bij het hoofdbureau. In 1935 waren 25 
van de 117 inspecteurs en 158 van de 1999 agenten en brigadiers belast met 
recherchewerk. Vijftien inspecteurs en 59 agenten en brigadiers waren ver
bonden aan de sectie- en afdelingsbureaus, merendeels aan die in het cen
trum. De overigen waren werkzaam bij de Centrale Recherche, de Recher
che-Administratie, de Kinder- en Zedenpolitie en de Vreemdelingendienst 
in het hoofdbureau."7 Formeel gaven de commissarissen van de sectiebu
reaus en de commissaris Justitiële Dienst van het hoofdbureau als hulpoffi
cier van justitie leiding aan de opsporing namens de officier van justitie. In 
de praktijk was de leiding echter in handen van inspecteurs van politie. 

Bij de recherche waren de gezagsverhoudingen minder strak dan in de 
straatdienst. In de regel kreeg een rechercheur van zijn inspecteur slechts 
opdracht om van een concreet delict de dader op te sporen of van een be
paald soort misdrijven zoveel mogelijk daders op heterdaad te betrappen. 
Succes hing af van zijn ervaring en inventiviteit, zijn individuele inzet 
maar vooral van zijn persoonlijke contacten in de samenleving, met name 
zijn informanten in het criminele milieu. Tussen de rechercheurs bestond 
scherpe concurrentie. Eenieder probeerde zijn onderzoeken zoveel moge
lijk alleen tot een goed einde te brengen. Als een inspecteur voor een bij
zonder onderzoek meer mensen wilde inzetten, nam hijzelf de leiding op 
zich. Zodra een verdachte was opgepakt, bracht de rechercheur hem naar 
het bureau en meldde hij zich bij zijn inspecteur. Deze stelde dan de com
missaris op de hoogte die besloot over de verdere gang van zaken tot aan de 
voorgeleiding bij de officier van justitie. 

Ook bij de recherche bestond wedijver tussen het hoofdbureau en de bu
reaus in de stad. Eind augustus 1939 beschreef inspecteur voor de Justitiële 
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Dienst Douwe Bakker van bureau Pieter Aertszstraat hoe een brigadier-
rechercheur van de Centrale Recherche een onderzoek naar een moord uit 
zijn handen trok: 'De moordzaak K. is nog in vol onderzoek: de recher
cheur Van Dijk van de Mobiele E rigade heeft het leeuwedeel van het onder
zoek: zo gaat het hier bij de Amsterdamsche politie: een inspecteur komt er 
niet eens bij te pas. Die wordt opgeknapt met beleedigings- en mishande
lingszaakjes en ander klein goed.'"8 Twee maanden later noteerde hij hoe 
de Centrale Recherche de chef van zijn bureau"9 negeerde: 'Hedenmiddag 
werd de verdachte K. naar de plaats van het misdrijf gebracht. Men vond 
het niet noodig den chef van di : bureau daarmede in kennis te stellen; die 
werd overal buiten gehouden. Wel zeer eigenaardig en onvriendelijk te
genover hem."20 Afspraak was dat de Centrale Recherche zich pas met on
derzoeken van een sectie- of afdelingsbureau bemoeide als de commissaris 
om assistentie verzocht. Omdat bij deze bureaus verreweg de meeste aan
giften werden gedaan en zij ock over veel personeel op straat beschikten 
dat misdrijven kon ontdekken, plaatste deze regel de Centrale Recherche 
op een structurele achterstand. Versteeg bevorderde niettemin de uitbrei
ding van de Centrale Recherche waar hij kon. Bij de Duitse inval beschikte 
zij over acht inspecteurs en 63 agenten en brigadiers en was daarmee de 
grootste recherche-eenheid van het korps. 

Het bureau Recherche-Adrr.inistratie, bestaande uit een hoofdinspec
teur, zes inspecteurs en zeventien brigadiers en agenten, verrichtte onder
zoeken in opdracht van overheidsinstanties zoals het Bevolkingsregister 
en richtte zich daarnaast op de bestrijding van misdrijven en overtredingen 
van de prijs- en distributiebepalingen en van de arbeidswetgeving. Het 
deed onderzoek naar personen ten behoeve van de afgifte van paspoorten 
en verklaringen van goed gediag en ontbood en verhoorde personen ten 
behoeve van de politie elders. Eet werk had grotendeels een administratief 
karakter.121 

De leiding van de Centrale Recherche kwam in 1934 in handen van de 
negenendertigjarige hoofdinspecteur A.T.T. Kapinga. Zijn dienst bestond 
grofweg uit drie delen. Allereerst een Volgerij die dieven en inbrekers op 
heterdaad trachtte te betrappen en verdachten schaduwde maar die ook de 
cellen in het hoofdbureau beheerde en verdachten transporteerde. De Dac-
tyloscopische en Technische Eienst ('het atelier") nam jaarlijks zo'n vijf
tienhonderd verdachten de vingerafdrukken af, fotografeerde hen en be
waarde deze verzamelde gegevens in een enorm kaartsysteem.122 

Het derde onderdeel, de Mcbiele Brigade, was door Versteeg een maand 
na zijn aantreden als hoofdcommissaris gevormd. Deze bestond uit een 
hoofdinspecteur, een inspecteur en zes brigadiers. Bij ernstige misdrijven 
zoals een moord of een geval /an fraude bij de overheid dienden zij hun 
dagelijkse werkzaamheden opzij te zetten en zich onder leiding van de 
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hoofdinspecteur onmiddellijk volledig aan het onderzoek te wijden. Hoe
wel Versteeg nadrukkelijk gespecialiseerde krachten in de eenheid had wil
len plaatsen, werd in de praktijk het anciènniteitsbeginsel gehanteerd. 
Agent Kolk, die in 1934 bij de Centrale Recherche werd geplaatst, herinnert 
zich dat alleen de oudste brigadiers voor deze eenheid in aanmerking kwa
men: 'Nu doet men dat anders. Nu zet men in zo'n speciale groep ook spe
ciale kerels neer: jong, sterk, niet te bedonderd om te werken. Maar als ik 
die oudjes zag gaan! Als zij een uur op hun benen hadden gestaan, waren ze 
moe."23 De selectie was een uitverkiezing en de zes brigadiers lieten hun 
collega's dat terdege merken: 'Als je die lui benaderde, gedroegen zij zich 
alsof zij God voor jou waren. Daar moest je wel heel netjes "meneer" tegen 
zeggen."24 In het eerste jaar van haar bestaan onderzocht de brigade een 
moord in een naburige gemeente. Daarnaast werd achtmaal haar hulp in
geroepen door commissarissen van sectiebureaus.'zs 

De in 1895 geboren Jacob Lijkle Posthuma was als inspecteur aan de bri
gade verbonden, aanvankelijk als tweede man, na verloop van tijd als leider 
van de eenheid. Op grond van de ranglijst was in 1934 niet hij maar APGS-

voorzitter Kapinga (wiens belangstelling zich allereerst op de sport richtte) 
met de leiding van de Centrale Recherche belast. Na de oorlog verklaarde 
Kapinga: 

'Ik waardeer den heer Posthuma zeer als politieman en als iemand met een onkreuk
baar karakter. Hij is echter een zeer lastig man om mee om te gaan en een vaatje bus
kruit met wien men om niets de hoogst lopende ruzie kan krijgen. Wij lagen elkaar nu 
eenmaalnieten het aantalbotsingen tussen ons was groot.'116 

Posthuma was ambitieus, nauwgezet en streng. Kort nadat hij de leiding 
van de Centrale Recherche was misgelopen, revancheerde hij zich met de 
oplossing van de zaak-Onnes van Nijenrode. Een kasteelheer had aangifte 
gedaan van diefstal van schilderijen en kunstvoorwerpen en deze na ver
loop van tijd door een particuliere detective van helers laten terugkopen 
met financiële steun van een verzekeringsmaatschappij. Dit was een gang
bare praktijk die door politie en Justitie werd getolereerd. De detective, die 
goede contacten had met de politie en zichzelf presenteerde met een aanbe
velingsbrief ondertekend door alle commissarissen van de sectiebureaus, 
trad regelmatig op als bemiddelaar tussen assuradeurs en helers. Posthuma 
nam met zijn Mobiele Brigade het onderzoek naar aanleiding van de aan
gifte ter hand, ontdekte spoedig dat de kasteelheer uit geldgebrek de dief
stal zelf samen met de detective op touw had gezet en dat rechercheurs van 
bureau Singel de goederen voor hen in bewaring hadden gehouden. Hij 
confisqueerde bovendien de aanbevelingsbrief. Versteeg, die in de resulta
ten van het onderzoek zijn negatieve oordeel over de sectiebureaus beves-
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tigd zag, greep de zaak aan orn hard op te treden. Hij ontsloeg de recher
cheurs en dwong hun commissaris Harrebomée om vervroegd met pen
sioen te gaan.127 Posthuma, op slag de oogappel van de korpschef, kreeg in 
1938 de leiding over de eerste surveillancewagen van het korps.uS 

Het was gebruik dat nieuwe rechercheurs op voorspraak van de com
missarissen van de sectiebureaus werden gerekruteerd uit het lagere perso
neel dat straatdienst deed. Zij werden door de hoofdcommissaris bij de 
Centrale Recherche of bij de recherche van een sectiebureau geplaatst. Zo'n 
detachering gold als een uitverkiezing. Bij de Centrale Recherche begon
nen de nieuwkomers bij 'de sliimploeg' van de Volgerij. Kolk: 

'Je werd geplaatst bij de wachtcon mandant-recherche. Die had als voornaamste taak 
het bewaken van de arrestanten die aan het hoofdbureau werden gebracht. [Hier wa
ren] twee batterijen cellen. In de kelder hadden we er een stel en boven naast de wacht
kamer een stel. Om de beurt wasjt cellenwacht. [Voor het overige] dirigeerde de wacht
commandant je. Hij kreeg bijvoorbeeld telefoontjes of hij dit of dat even wilde 
onderzoeken. Dan kreeg je een adresonderzoek of iets dergelijks. Of je kreeg de bood
schap: ga even aan dat bureau dat halen voor die hoofdinspecteur.^9 

De 'slijmploeg' controleerde ook elke nacht de gastenregisters van hotels 
op zoek naar misdadigers en ongewenste vreemdelingen.130 

Nieuwe rechercheurs kregen geen speciale opleiding. Zij moesten het 
door Versteeg ingestelde Gemeentediploma bezitten maar werden verder 
geacht het vak al doende te leren. Kolk: 

'Pas toen ik enkele jaren recherch zur was, zijn wij eens bij de Lipsfabriek gaan kijken 
hoe dat met die sloten precies ging. Daar hebben we nogeen leuk boekje gekregen waar
in staat hoe sloten ontstaan zijn. [...] Wat wij wisten, hadden we voor het grootste deel 
onszelf geleerd, door in depraktiji: te vragen, te kijken, te doen en te laten en door aller
lei complicaties zelf op te lossen.'1'' ' 

De rechercheurs waren verenigd in de Amsterdamsche Rechercheursver
eniging die af en toe lezingen en excursies organiseerde. Omdat Versteeg 
de recherche geen zelfstandige positie in het korps wilde geven, wees hij 
verzoeken van de vereniging om de instelling van een eigen dienstcommis
sie af.13" 

Inspecteurs gaven hun rechercheurs specifieke of algemene opdrachten 
en hielden toezicht op de voDrtgang van de onderzoeken. Elke vrijdagoch
tend kwamen de rechercheurs van de Centrale Recherche in het hoofdbu
reau bijeen om hun loonzakje op te halen en in aanwezigheid van Kapinga 
verantwoording af te leggen over hun activiteiten. Kolk: 

56 

I 



If 

'Ik heb nog nooit zo'n grote leugenbende bij elkaar gezien als daar. Die goeie man werd 
aan alle kanten belazerd. Ontstellend'. Ik dacht: God Christus, moet ik daarmee ver
der? Als je me dan vraagt: wat wistjevan je collega's, moet ikzeggen: daar wist ik geen 
snars van. Dat hielden ze hartstikke geheim. Ze pikten elkaar als het kon nog een rij-
wieldiefafom er maarvoor te zorgen dat ze brood op de plank hadden aan het eind van 
de week, opdat ze zeggen konden: ik heb weereen dader gepakt.'123 

Vooral bij aanvang van een onderzoek kan een rechercheur elke medede
ling gebruiken die een aanwijzing bevat waar hij de daders moet zoeken. 
Succesvolle rechercheurs cultiveerden daarom contacten met café-eigena-
ren, bordeelhouders, opkopers en ook criminelen die zij eerder voor kleine 
vergrijpen hadden opgepakt. Een goede 'versliegeraar' kon vele dagen 
werk besparen en werd dan ook behandeld als een kostbaar bezit. Infor
manten verstrekken echter alleen inlichtingen als zij zeker weten dat zij 
daarvan geen schade ondervinden, als zij de rechercheur vertrouwen. Een 
caféhouder die een verhaal doorvertelt dat hij heeft gehoord van een inbre
ker, wil die man naderhand zonder problemen een glas bier kunnen schen
ken. Gevaar ontstaat zodra een informant zijn diensten aan de rechercheur 
wil gebruiken om eigen strafbare daden toe te dekken. Verbiest, die in het 
begin van de bezetting leerling-rechercheur werd bij bureau Warmoes
straat, vat het als volgt samen: 

'Als rechercheur kon je alleen je werk doen als je beschikte over een aantal versliege-
raars. Je moet relaties kweken. Daar hoor je wat van. Dat is ontzettend gevaarlijk, 
want voor wat hoort wat natuurlijk. Voor je het weet, zitje zelf in de penoze, zeker als 
jejongbent."3* 

Rechercheurs hielden de identiteit van hun informanten zorgvuldig ge
heim, ook tegenover collega's en superieuren. Een rechercheur die over een 
informant beschikte die een collega bij een dader kon brengen, mocht zich 
zelfs bij diens onderzoek aansluiten zonder de identiteit van die informant 
te hoeven prijsgeven.135 

Teneinde enige greep op hun activiteiten te hebben, werden de recher
cheurs door de inspecteurs in koppels op pad gestuurd. Kolk werd na zijn 
leertijd tot zijn ergernis gevoegd bij een collega die uitblonk in atletiek en 
daarom regelmatig van de hoofdcommissaris bijzonder verlof kreeg. Die 
collega liet hem weer eens in de steek toen zij bij het Olympisch Stadion een 
man die belastingplaatjes van fietsen stal op heterdaad trachtten te betrap
pen: 

'Toen ik tegen halfzes - iedereen ging al naar huis - het hoofdbureau binnenkwam, 
kwam ik de heer Posthuma tegen die zei: "Wat kom jij doen?" 
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"Ik kom een verdachte voorgeleiden terzake plaatjesdiefstal." 

"Sluit hem in verzekeringen kom direct even bij mij terug." 

Toen ik terugkwam, zei hij: "Hoe komt het dat jij hier in je eentje meteen verdachte 

komt?" 

"Omdat ik in mijn eentje was toen die kerel aan het stelen was." 

"Datvraagik nietaan je.Ik vraag: waarwasKnol?" 

"O, als u het zo bedoelt. Diewas trainen." 

"Gebeurt dat vaak?" 

"O, daarheb ikgeen lastvan." 

"Datvraagiknietaanje.Ikvraaç gebeurtdatvaak?" 

"Het komt weleens voor." 

"Dan moet je niet bij hem blijven." 

"Dat is dan vanaf dit moment gebeurd.""36 

Met s teun van Pos thuma werd hij ingedeeld bij Jaap Rieuwerts, m e t wie hij 

de rest van zijn loopbaan zou opt rekken. 

'We hadden tevoren tegen elkaar geztgd: "Wegaan niet bij elkaar met vader en moeder 

en koekjes zitten. We houden het zakelijk. Wat wij samen doen, blijft tussen ons. Daar 

krijgt geen mens een speld tussen. Al moet ik liegen dat ik barst: als jij wat gedaan hebt 

en ze vragen mij of jij het hebt gedaan, zeg ik nee. Zo ligt het." Dat heb ik volgehouden, 

tot zijn dood toe.n37 

Jaren lang waren Rieuwerts en Kolk het succesvolste koppel van de Amster
damse recherche. '38 

Oproerbestr i jding d o o r d<: po l i t i e 

Tot 1934 was voor de gemeen :epolitie bij he t opt reden tegen oproer ige 

volksbewegingen slechts een h ij rol weggelegd. Bij hevige on lus ten zoals 

he t Pal ingoproer van 1886 en he t Aardappeloproer van 1917 was de h u l p van 

he t leger ingeroepen. '3 9 Niet de politie maa r he t leger beschikte over een in

l ich t ingendiens t om revolution aire groepen in de gaten te houden . Toen in 

1918 het Duitse keizerrijk ineer was gestor t en in Neder land vrees was ont

staan voor een polit ieke omwente l ing , vo rmden conservatieve burgers in 

de hoofdstad de Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam waarmee de lokale 

overheid afsprak dat ze in gev;il van nood onder het gezag van de hoofd

commissaris zou worden ingezet . In 1928 telde ze 4500 leden. Ze kreeg 

financiële s teun van enkele hande l sbanken en van de rijksoverheid en be

schikte over een r iant hoofdkwart ier aan het Singel 548. Doel van de vereni

ging was om in geval van nood het 'wet t ige gezag" gewapenderhand bij te 
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staan. De leden waren ingedeeld in vendels en gespecialiseerde eenheden, 
namelijk een geneeskundige dienst, een vervoerafdeling en een radio-
dienst. Zij konden deelnemen aan allerlei cursussen en oefeningen. Vooral 
de schietclubs genoten grote belangstelling. Begin jaren dertig was de bur
gerwacht een gezelligheidsvereniging voor mannen van middelbare leef
tijd geworden die ondanks de dominante aanwezigheid van de verfoeide 
sociaal-democraten in het gemeentebestuur een goede band met het lokale 
gezag onderhield.140 

Toen in de zomer van 1932 de parlementaire democratie in Duitsland in 
de verdrukking kwam en in het Nederlandse bestuur vrees voor revolutio
naire woelingen ontstond, deden de autoriteiten een beroep op de burger
wacht. Commissaris van de Koningin Röell verzocht burgemeester De 
Vlugt om dit korps voorbereidingen te laten treffen om de openbare dien
sten tegen verstoring te beschermen.'41 Na de muiterij op De Zeven Provin
ciën verstrekte de regering uitvoerige instructies voor de uitvoering van 
deze taak maar liet in het midden welke instantie daarmee moest worden 
belast.'42 Versteeg had weinig fiducie in de quasi-militaire burgerwacht en 
greep het Jordaanoproer aan om de taak voor zij n eigen korps te reserveren. 
Op zaterdag 7 juli 1934 - de ongeregeldheden waren nog in volle gang - liet 
hij eerste minister Colijn en minister van Oorlog Deckers weten dat het po
litiekorps het oproer reeds zou hebben bedwongen als het over zwaardere 
bewapening had beschikt. Prompt zegde Deckers hem tachtig legerkara
bijnen toe. Vijf dagen later had Versteeg de gevraagde wapens, helmen en 
munitie in zijn bezit. Zijn bedoeling was een deel van zijn personeel een 
militaire training te geven opdat het in geval van nood als aparte eenheid 
kon optreden.143 

Na het oproer nam Versteeg de oprichting van de eenheid, die de naam 
Stormbrigade kreeg, met kracht ter hand. Inspecteur L.CJ. Kruyne, in de 
herinnering van collega's een militair ingestelde, enigszins domme man, 
kreeg de leiding. Deze verzorgde reeds enkele jaren op de banen van de 
burgerwacht het schietonderricht van het politiepersoneel. Hij stond be
kend als de ontdekker van het feit dat in noodsituaties de trefzekerheid 
toeneemt indien bij het schieten de wijsvinger gestrekt langs de loop wordt 
gehouden. De nieuwe brigade bestond uit zes afdelingen van elk een in
specteur, een brigadier en vijftien agenten. De inspecteurs en de brigadiers 
droegen een pistool en een klewang. Twee agenten van elke afdeling had
den een automatisch karabijn, de anderen een pistool en een gewoon kara
bijn.144 In oktober 1934 kregen als eersten de inspecteurs en brigadiers hun 
opleiding, 's Ochtends leerden zij op de rijksschietbanen van Zeeburg en in 
de Oranje-Nassau-kazerne schieten en vechten met karabijnen, exerceren 
en het werpen van handgranaten van JJ. van Moorsel, kapitein van de Poli-
tietroepen, 's Middags kregen zij in een lokaal van de burgerwacht les in 
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wapengebruik en het straatgevecht. Waarnemend commandant van de bri
gade Van Blitterswijk: 'Het moe:;t natuurlijk een beetje keek zijn. Als je met 
dertig man loopt te sjokken, gaat er geen effect van uit. Het moet hem zit
ten in de wijze waarop je binnenkomt. Als je gaat schieten, is het eigenlijk 
al uit de hand gelopen."4S Drie maanden later kregen de agenten een verge
lijkbare opleiding.146 

Onder normale omstandigheden verrichtten de leden van de Stormbri-
gade gewoon politiedienst. Doordat Versteeg hen evenredig had laten se
lecteren uit elk van de drie ploegen die aan de afdelingsbureaus afwisse
lend straatdienst verrichtten, waren er altijd twee volledige afdelingen van 
de brigade in dienst. Van deze de rtig agenten liep de helft hun ronde en was 
de andere helft in de bureaus. In geval van nood diende kamer 42 terstond 
een telegram naar de bureaus te sturen waarna de vijftien agenten die zich 
hier bevonden, onmiddellijk naar het hoofdbureau moesten fietsen. Opge
togen verklaarde Versteeg in maart 1935 dat zij 'in tien minuten aan het 
hoofdbureau [kunnen] zijn, voor het omkleeden hebben zij slechts enkele 
ogenblikken noodig en dan gaan ze met een groot model politieauto dade
lijk naar de bedreigde plaats'.'4" Met behulp van de politiemelders waar
schuwde kamer 42 de vijftien agenten die op straat surveilleerden. Ook zij 
dienden meteen via hun afdelingsbureaus op de fiets naar het hoofdbureau 
te komen. Binnen een halfuur konden aldus overal in de stad dertig gewa
pende manschappen worden ingezet. Zonodig kon kamer 42 de overige 
zestig leden van de Stormbrigade door personeel van de sectiebureaus van 
huis laten halen.148 

In het korps werd de Stormbrigade aanvankelijk met argwaan bekeken. 
Het politiepersoneel was niet gewend groepsgewijs in de pas door de stra
ten te gaan en zag collega's ook niet graag zo marcheren. Met name in de or
ganen van de twee niet-confessic nele bonden van lager personeel uitte zich 
veel weerstand. Zo verweet het b ad van de ABVPN de leiding van de brigade 
de agenten als rekruten te behandelen.149 De manschappen van de brigade, 
die mede vanwege hun affiniteit met dit werk waren geselecteerd, lijken 
het onderricht echter te hebben gewaardeerd. Na verloop van tijd temper
den beide bonden hun kritiek.150 Twee jaar later erkende het APB-blad zelfs 
ronduit dat de brigade de weerbaarheid van de korpsleden had vergroot en 
de doelmatigheid van het polit: eoptreden had bevorderd: 'De objectieve 
beoordelaar [...] zal onmiddellijk moeten toegeven, dat reeds nu een duide
lijk verschil valt waar te nemen tusschen de wijze waarop zich vroeger en de 
manier waarop zich thans een detachement agenten in het openbaar be
weegt."51 Er was de korpsleiding veel aan gelegen dat de brigade indruk 
maakte op het publiek. Zij verwachtte dat van de verschijning van een ge
disciplineerde eenheid in gesloten formatie een preventieve werking uit
ging en liet haar daarom af en toe een mars door de stad maken. Versteeg 
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i verhinderde dat de eenheid tijdens de opleiding werd gefotografeerd en se

lecteerde persoonlijk de kranten die het eerste optreden van nabij mochten 
verslaan.'52 Het Algemeen Handelsblad van 13 februari 1935: 

'De mannen van de Stormbrigade zijn vandaag voor het eerst in het publiek versche
nen. [...] De opzet was uitsluitend het maken van een marsch door de stad en zoo zag 
men hedenmiddag in den stroomenden regen den troep per rijwiel door verschillende 
wijken trekken onder bevel van kapitein Van Moorsel.nsi 

De brigade genoot in de pers een welwillende maar niet bij zonder grote be
langstelling. Mikpunt van kritiek was ze alleen voor de CPH en andere 
links-radicale organisaties. Het communistische Werklozenstrijdcomité 
publiceerde in zijn orgaan De Trompet de tekst van een lied waarin de bri
gade werd gehekeld met als refrein: 

'Ram... ramplan... ram 
daar gaat door de straten van Amsterdam 
een compagnie proleten, 
Verkocht als apparaat aan't kapitaal 
ze willen vanproletentaal 
niets weten.'15* 

Bij gebrek aan ongeregeldheden van betekenis kende het publiek de Storm
brigade slechts van de oefenmarsen in de stad. Er deden zich weinig gele
genheden voor waarbij de brigade de taken kon uitvoeren waarvoor zij was 
opgericht. In het voorjaar van 1936 bepaalde Versteeg dat ze ook kon wor
den ingezet voor reguliere politietaken zoals het vormen van afzettingen, 
het bezetten van vaste posten en het tijdelijk versterken van sectie- of afde
lingsbureaus. Daarnaast diende de eenheid de plaats te zijn waar het gehele 
korps stapsgewijs zou worden bijgeschoold. Daartoe zou telkens een aantal 
korpsleden gedurende een week aan oefeningen van de brigade deelne
men. Op aandrang van kapitein Van Moorsel werd voortaan geëxerceerd 
volgens militair gebruik en werden de 'Instructies voor het beteugelen van 
woelingen' van het Nederlandse leger onderwezen. Tijdens een voordracht 
over revoluties en hun bestrijding werd Versteeg in 1937 geattendeerd op 
de mogelijkheid zijn brigade op De Harskamp door militairen te laten trai
nen. Hij reageerde positief en liet informeren naar de kosten. Burgemees
ter De Vlugt voelde hier echter niets voor, omdat: 

'wanneer men zou gaan hooren dat zij zich ook in de militaire legerplaats in straatge
vechten gaat oefenen, dit de sympathie verloren zou kunnen doen gaan'.i55 
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In 1938 raakte de Vrijwillige Burgerwacht in opspraak. In de pers werd mel
ding gemaakt van financiële onregelmatigheden en van de aanwezigheid 
van NSB'ers onder de leden. De SDAP-fractie stelde kamervragen en drong 
aan op maatregelen. Onder druk van de negatieve publiciteit kwam ook de 
forse overheidssubsidie ter discussie te staan. Het bestuur van de burger
wacht besloot orde op zaken te stellen en het beeld van de vereniging bij 
het publiek te verbeteren. Eind augustus 1939 verklaarde de commandant 
van de burgerwacht in het sockal-democratische dagblad Het Volk dat zijn 
korps ook openstond voor sociaal-democraten. SDAP-leider Koos Vorrink, 
die er al langer op uit was zijn partij in de nationale gemeenschap te inte
greren, riep daarop zijn partijgenoten op om zich aan te melden. Met de 
commandant maakte hij de afspraak dat zij een eigen vendel met een eigen 
commandant zouden krijgen. Geconfronteerd met de Duitse inval in Polen 
en een daaruit voortvloeiende oorlogsdreiging gaven in Amsterdam onge
veer honderdvijftig sociaal-democraten aan de oproep gehoor.156 

De geblokkeerde centralisatie van het politiebestel 

Het Rijkspolitiebesluit van 1935 bracht een stevige verschuiving in het poli
tiebestel teweeg. De positie van de procureurs-generaal werd aanmerkelijk 
versterkt en zodoende kon ook de minister van Justitie met circulaires en 
richtlijnen zijn invloed op het politieoptreden uitbreiden. Het besluit 
steunde echter niet, zoals bij belangrijke ingrepen gebruikelijk was, op een 
consensus onder alle betrokkenen. De Rijkspolitiecommissie die, zoals 
CJ.C.F. Fijnaut opmerkt, deze maatregel van bestuur vermoedelijk heeft 
geformuleerd, was bij geheime beschikking ingesteld en bestond vrijwel 
volledig uit vertegenwoordigers van Justitie.157 Bijgevolg bleef het besluit 
ook na afkondiging op ongewoon krachtige weerstand stuiten, vooral in 
bestuurlijke kringen. In vakbladen ontstond een fel debat.158 

Veel ophef maakte de bijdrage aan de discussie van de Amsterdamse 
commissaris Willem Schreuder, die in 1915 op éénentwintigjarige leeftijd 
als surnumerair bij het korps v/is aangesteld. Hij was ijverig en ambitieus 
en was onder meer belast met de opleiding van nieuw personeel. Hij 
schreef een groot aantal studieboeken waaronder Eerste optreden op de plaats 
eens misdrijfs, leidraad bij de politievakstudie en Handboek voor de Politie.159 In 
1934 richtte hij het Het Tijdschrif". voor de Politie op, het eerste vakblad voor 
hoger politiepersoneel. Zo speelde Schreuder een belangrijke rol in de pro
fessionalisering van de politie. Het ministerie van Justitie, dat zelf in deze 
jaren ook fors aan de weg timmerde, waardeerde zijn initiatieven. Op aan
drang van secretaris-generaal J. R. M. van Angeren, de drijvende kracht ach
ter het Rijkspolitiebesluit, werd üchreuder in 1936 van inspecteur direct be-
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noemd tot commissaris, aldus een groot aantal collega's op de ranglijst pas
serend. Sommigen reageerden zich af door de spot te drijven met de 'we
tenschappelijke speurkunsf waarvan Schreuder pleitbezorger was.160 

In 1936 vroeg de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen 
(N VG) Schreuder een van de twee preadviezen op te stellen over de organisa
tie van de politie buiten de grote steden. Het andere werd geschreven door 
de burgemeester van Naaldwijk. Deze erkende dat de lokale politie verbe
tering en meer eenvormigheid behoefde maar vond dat de regering met het 
Rijkspolitiebesluit een geheel verkeerde weg was ingeslagen en bepleitte 
een volledig herstel van de gemeentelijke autonomie. Schreuder, die zich 
als exponent van de justitiële vernieuwingsdrang met de aanvaarding van 
de uitnodiging als het ware in het hol van de leeuw begaf, weersprak de me
ning van zijn opponent dat de politie haar gezag ontleende aan de binding 
met het lokale bestuur. Bij gevaar zocht de burgerij steun bij de politie, niet 
bij de burgemeester. Hij achtte de burgemeester bovendien niet de meest 
geschikte persoon om de politie te leiden: 

'De burgemeester is thans zoo al niet een in de politiek vooraanstaand man, dan toch 
in ieder geval een partijman, die [...] met alle politieke stroomingen in zijn gemeente
raad moet rekening houden, en moet weten te geven en te nemen, wil hij bereiken, wat 
hij in het algemeen belang beoogt en voorstaat. [...] Voor de politie geldt een andere 
norm. Haar mag niet de voorkeur voor een bepaalde politiek ten laste kunnen worden 

Het Jordaanoproer had Schreuder geleerd dat de binding aan het lokale be
stuur weinig bijdroeg aan het onderdrukken van de ongeregeldheden: 'het 
ging er toen slechts om, of het Gezag voldoende macht had, om den toe
stand meester te worden en te blijven'.162 Schreuder gaf een radicale uitwer
king aan het idee van rijkspolitiezorg dat sinds het besluit van 1935 formeel 
was vastgelegd, en bepleitte samenvoeging van de gehele politie in één 
korps rijkspolitie, beheerd door een Directeur-Generaal van Politie en res
sorterend onder een minister van Justitie en Politie. De procureur-generaal 
diende zijn zeggenschap over de politie te verliezen; de burgemeester dien
de over het handhaven van de openbare orde voortaan op gelijke voet met 
de hoofdcommissaris te overleggen. Voorts pleitte Schreuder voor een uni
forme opleiding en bijscholing van rijkswege. 

In september 1937 besprak de NVG beide preadviezen. De bijeenkomst 
werd ongekend druk bezocht. De burgemeester van Overschie trok direct 
van leer tegen het voorstel van Schreuder: 'Mijnheer de voorzitter! Dat his
torische in het gemeenteleven, dat zoo diep wordt aangevoeld, in het bij
zonder de plaats die de Burgemeester ten plattelande in zijn gemeente in
neemt, die zoo diep wordt aangevoeld juist door de bevolking zelf, welke 
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daarin geen verandering gebractn wil zien - dat alles verbrijzelt de tweede 
praeadviseur met één slag."63 Evenals de meeste sprekers die na hem kwa
men, stoorde deze burgemeester zich vooral aan het beeld dat Schreuder 
van hem en zijn ambtgenoten s:hetste. Hij ontkende niet het bestaan van 
misstanden maar deze behoefden naar zijn overtuiging niet het radicale 
medicijn dat Schreuder voorschreef. In zijn repliek illustreerde Schreuder 
zijn pleidooi voor een strikt neutrale, van de politiek onafhankelijke politie 
met een verwijzing naar zijn optreden bij het bezoek van Mussert aan het 
Blauwe Zand, waarmee hij zich tot zijn tevredenheid de woede van zowel 
de NSB als de CPN op de hals had gehaald. Zijn beweringen over de misstan
den bij de plattelandspolitie lichtte hij toe met citaten uit een brief van een 
gemeenteveldwachter waarin deze hem uit de doeken deed hoe hij vanwe
ge zijn kerkelijke gezindheid door een nieuwe burgemeester op een zij
spoor was gezet. De burgemeester van Groningen: 'Mijnheer de voorzitter! 
Ik protesteer tegen deze revoluti Dnaire propaganda. [...] Dit ondermijnt het 
gezag van de politie. Dat verwacht ik niet in een vergadering als deze! Dit 
zijn praatjes van een veldwachter, die hier worden voorgelezen als bewijs 
dat een burgemeester niet zijn plicht doet."64 

Ook buiten de vergadering werd de bijdrage van Schreuder gebruikt om 
het Rijkspolitiebesluit en de justitiële hervormingsdrang in een kwaad 
daglicht te plaatsen. G. J. van Deventer stelde, in navolging van Thorbecke, 
dat de besturen van rijk, provincies en gemeenten op gescheiden sferen 
rustten en dat de politie bijgevolg diende te worden geleid door de gezag
drager van de betrokken sfeer. Was het gemeentebelang in het geding, dan 
leidde de burgemeester de politie. Stond het provinciaal belang op het spel, 
dan trad de Commissaris van de Koningin op. Het Rijkspolitiebesluit had 
de politie uit deze organische ordening gelicht: 'van de provincie en de ge
meente komt men terecht bij he : "ressort" en daarmee van het staatsrecht 
in de ambtelijke aardrijkskunde'.l6s Van Deventer verweet Schreuder dat 
hij de politie geheel losmaakte van het bestuur en, inspelend op een nog 
steeds levend schrikbeeld, dat hij een ambtelijke politie naar Frans model 
nastreefde. Net als de burgemeester van Naaldwijk en de meeste leden van 
de NVG wilde hij het eenduidig gezag van de burgemeester herstellen. Hij 
was doordrongen van de onmogelijkheid om de bemoeienis van het rijk 
met de gemeente te keren door een formeel herstel van de gemeentelijke 
autonomie, maar meende dat zelibestuur een oplossing bood: 'De moderne 
functie der politie wijst onvermijdelijk heen naar een algemeene staatspo-
litie. Deze staatsfunctie worde evenwel zooveel mogelijk uitgeoefend in de 
locale sfeer."66 Aanhangers van ie bestuurlijke visie zoals Van Deventer 
hadden zozeer het contact met de wetgevende praktijk verloren dat hun 
voorstellen bij voorbaat kansloos waren. 

Nieuwe initiatieven van de minister van Justitie, gericht op unificatie 
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van de politie, zoals de vorming van één korps rijkspolitie en de oprichting 
van een Rijksrecherchecentral e, strandden mede als gevolg van de gepolari
seerde verhoudingen in het debat over het politiebestel.'67 In 1939 gooide 
de regering daarom het roer om en trachtte de consensus te herstellen. De 
ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken stelden gezamenlijk een 
commissie in om voorstellen te formuleren voor hervorming van het poli
tiebestel.168 Ditmaal vroeg de NVG drie personen om een preadvies. Een van 
hen was de Amsterdamse commissaris van politie Karel Broekhoff, kort 
daarvoor benoemd tot waarnemend hoofdcommissaris. Zijn voorstel was 
nauwelijks minder radicaal dan dat van Schreuder, maar Broekhoff formu
leerde zijn ideeën veel voorzichtiger en vermeed zorgvuldig partij te kie
zen voor bestuur of justitie. Hij wilde de politie samenvoegen in één korps, 
geleid door een Centrale Inspectie, en bepleitte afschaffing van toezicht dat 
zijns inziens oneigenlijk was. De burgemeester zou niet meer als hulpoffi
cier van justitie mogen optreden en de procureur-generaal niet meer als 
fungerend directeur van politie. Aan de laatste diende bovendien de rijks
recherche te worden ontnomen. Het voorstel van Broekhoff werd pas na de 
Duitse inval gepubliceerd. Het werd nooit in de NVG besproken, maar oefen
de later toch belangrijke invloed uit op reorganisaties van de politie.'69 

Problemen bij de gezagvoering in het korps 

De gevolgen van de economische crisis merkten de korpsleden niet alleen 
bij het optreden op straat maar ook in hun arbeidsomstandigheden en aan 
de hoogte van hun salaris. In 1932 begon het gemeentebestuur de salarissen 
van het eigen personeel te korten. De korpsleden kregen in 1932 een loons
verlaging van 2,5 procent over de eerste 1000 gulden van het jaarsalaris en 
5 procent over de rest, in 1933 van 3,5 procent over de eerste 1000 gulden en 
7 procent over de rest, in 1934 van 10 procent over het geheel. Honderd 
agenten werden ontslagen. De korpsleiding kon dit verlies vrijwel geheel 
opvangen door de introductie van verkeerslichten. Versteeg hield ondanks 
deze moeilijkheden vast aan zijn plannen. Zijn hervormingen leverden be
langrijke besparingen op, zodat de uitgaven konden worden verminderd 
en er geen nieuwe ontslagen vielen. Er werd echter steeds meer van het per
soneel gevergd. Deze combinatie van bezuinigingen en hervormingen was 
drukkend en had drieërlei weerslag op de gezagvoering in het korps.'70 

Versteeg was een moderne man en niet afkomstig uit de traditionele eli
te van de stad. Hij had van zijn collega-bestuurders echter wel een regen
tenmentaliteit overgenomen: het besef dat aan zijn ambt prerogatieven 
waren verbonden die hij zo nodig diende te beschermen. Daardoor maakte 
hij zich, ook al was hij doordrongen van het belang van het aanzien van het 
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korps bij het publiek en trachtte hij als eerste korpschef de pers door inter
views naar zijn hand te zetten, geen zorgen over zijn reputatie bij zijn eigen 
ondergeschikten. Voor hen bleef hij, zoals Duisterwinkel verklaart, 'een 
volkomen ondoorzichtige figuur aan de top die eigenlijk helemaal geen con
tact had met gewone inspecteurs zoals ik'.171 Korpsleden beneden de rang 
van hoofdinspecteur kwamen alleen bij aanstelling, uitreiking van diplo
ma's en bij disciplinaire bestraffing met hem in contact. Inspecteur Van 
Blitterswijk: 

'Er was bij de Zuiderkerk een brand. Er kwam een telexbericht van het hoofdbureau: 
stuur zoveel mensen en ruiters naar c'ie brand. Ik bevond mij toen aan het bureau Sin-
gel. Inspecteur Kreling die aan het aangrenzende bureau Jonas Daniël Meijerplein zat, 
kwam er ook naar toe. We waren allebei inspecteur ie klas, maar omdat de brand woed
de in een perceel dat in mijn sectie lag, stond ik de aanwezige verslaggevers te woord. 
Ook de hoofdcommissaris kwam naar die brand toe, want het was een middelbrand. Ik 
zag al direct toen hij het terrein opkviam, dat "de ballen verkeerd hingen". Hij had de 
pest in want ik stond te praten met dt journalisten die nieuws wilden. Hij wenkte dat 
ik naar hem toe moest komen en zet: "Wat doet u hier?" 

Ikzei: "Ik heb de leidingvan de af.ietting." 
"Ga dan tussen die dienders staar1.. Als de pers ingelicht moet worden, zal ik dat wel 

doen." 
Dan ga je af tegenover die journal isten.'171 

Het incident kreeg nog een staartje, vertelt Van Blitterswijk. 

'Nu heb ik één slechte eigenschap. Ik l'un namelijk "indisciplinair" kijken. Als iemand 
mij zo behandelt, dan ziet iedereen aan mijn blikken dat dat verkeerd valt. Ik kwam na 
afloop van de brand aan het bureau rerug en toen lag daar een telexbericht: de inspec
teur Van Blitterswijk wordt hedenmiddag 16.00 uur bij mij aan 1 [Versteegs kamer in 
het hoofdbureau) verwacht. Ik ging ernaar toe. Ik moest eerst antichambreren in een 
aan de kamer van de hoofdcommissiris grenzend vertrekje, waar ook zijn bode zat. 
Daar mocht je niet zitten. Alleen de bode mocht zitten. Op een gegeven moment belde 
hij dat ik binnen moest komen. Toer' heeft hij mij tien minuten in de houding laten 
staan en is daarna tegen mij gaan uitpakken met onder meer de woorden: "Pas op dat 
je niet weer in mijn vingers komtwantdan ben je nog niet gelukkig.'"173 

4 
Versteeg merkte niet dat zijn gezag anoniem werd en vooral onzekerheid 
veroorzaakte en dat zijn ondergeschikten alleen de repressieve kant van 
zijn optreden waarnamen. 

Het tweede probleem bij de gezagvoering vloeide voort uit de vernieu
wing van het administratief apparaat. De uitbreiding van de zeggenschap 
van de hoofdcommissaris, met name de versterkte positie van kamer 42, 
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leidde tot bureaucratisch gedrag en tot een bureaucratische regulering van 
interne problemen en conflicten. Van Blitterswijk: 

'Het was 's nachts één uur. De brigadier kwam binnen. Deze inspecteur [= Van Blitters
wijk] deed zijn sabel om. Om een of andere reden bleef hij nog even napraten met die 
brigadier en in plaats van om één uur ging hij om kwart over één de straat op. Maar 
wat deed deze deugniet? Hij ging niet aan de voorkant de deur uit, maar via de zij-in
gang. Hoofdinspecteur Voordewind [belast met de leiding van de Centrale Controle] 
was vreselijk ruw in het gesprek. Hij [kwam bureau Singel binnen en] zei tegen de bri
gadier: "Waar is inspecteur Van Blitterswijk,g.v.d.?" 

"Die is in de controle, meneer." 
"Dat kan niet. Ik heb aan de overkant gestaan... (Hij had in de pisbak op deBloe-

menmarkt staan loeren hoe laat ik eruit ging.) Waar is hij er dan uit gegaan, g.v.d.?" 
"Via dezij-ingang, meneer." 

Dan krijg je een typisch politieverschijnsel. De volgende dag kwam er een Algemene 
Order: de zij-ingang moet voortaan op slot zijn en het kader dat in de controle gaat, 
moetvoortaan van de hoofdingang gebruik maken.'17'' 

Wanneer Versteeg politieofficieren ter verantwoording riep voor optreden 
dat niet naar wens was verlopen, zochten zij houvast in de schriftelijke in
structies waarmee zij aan zijn opdracht gevolg hadden gegeven. Dikwijls 
werd het conflict dan beslecht met de afkondiging van meer gespecificeer
de instructies die nieuwe onvolkomenheden moesten voorkomen. Het aan
tal Algemene Orders nam opvallend toe. In het voorjaar van 1940 reikte Ver
steeg een volledig herziene en fors uitgebreide Ambtsinstructie uit.175 

Ondertussen ontging hem dat zijn gezag aan inflatie onderhevig was door 
de uitdijende papierwinkel en dat het veel van zijn dwingende karakter ver
loor. 

Ook bij de besluitvorming speelde tweeslachtigheid Versteeg parten. 
Enerzijds hield de korpschef stevig vast aan de traditionele omgangsvor
men. Zo was het gebruik dat de politieautoriteiten met inachtneming van 
de wettelijke richtlijnen geheel zelfstandig tot beslissingen kwamen. Hun 
besluiten werden onderling afgestemd door een stelsel van nauwkeurig 
omschreven bevoegdheden en door ontmoetingen op recepties in de stad 
en bij visites thuis. Er werd vrijwel nooit vergaderd..Hoewel Versteeg zich 
op dit punt strikt aan de traditie hield, stelde hij zich vanaf het begin wel 
open voor overleg met de politiebonden, ook met die van het lagere perso
neel. Welbewust nam hij in de reorganisatiecommissie vertegenwoordigers 
op van alle delen van het korps. Eind 1932 kwamen Versteeg en de bonden 
echter op gespannen voet met elkaar te staan. De bonden waren verbitterd 
over de kortingen op de salarissen en over de uitbreiding van het aantal 
uren dat op straat moest worden doorgebracht. Versteeg beperkte op zijn 
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beurt het aantal onderwerpen waarover hij met hen wilde overleggen en 
riep de dienstcommissies steec.s minder vaak bijeen. Daarbij stond hij on
der druk van de regering die een eind wilde maken aan het Georganiseerd 
Overleg in Amsterdam.'76 De starre wijze waarop de autoriteiten van ouds
her hun posities afschermden tegen inmenging en de toenemende span
ning tussen de korpschef en het personeel brachten de korpsleiding in een 
isolement. 

In de tweede helft van de jaren dertig gingen deze drie problemen Ver
steeg parten spelen bij de verdere omvorming van het korps. Omdat het ge
meentebestuur groen licht had gegeven voor de bouw van een nieuw 
hoofdbureau en het ontwerp van dit gebouw de inrichting van het korps 
voor langere tijd zou vastleggen, was afronding van zijn hervormingen 
noodzakelijk. In het voorjaar van 1935 ontvouwde Versteeg tegenover de 
burgemeester en de officier van justitie een ambitieus plan. Het nieuwe 
hoofdbureau, aan de Marnixstiaat hoek Elandsgracht, diende onderdak te 
bieden aan alle algemene diensten. De brandweer moest in de politie wor
den opgenomen en met de zelfstandige positie van de commissarissen 
moest het afgelopen zijn. De nieuwe organisatie diende te bestaan uit een 
centrale leiding en tien bureau:; verspreid over de stad, elk geleid door een 
hoofdinspecteur van politie en een brandweercommandant. Het justitiële 
werk zou voortaan in het hoofdbureau worden gedaan, geleid door com
missarissen. Weliswaar had de gemeenteraad tien jaar eerder een fusie van 
politie en brandweer van de hand gewezen, maar Versteeg verwachtte dat 
de raad ditmaal, geconfronteerd met de enorme besparingen die een sa
mengaan zou opleveren, de oude bezwaren terzijde zou schuiven.177 

Officier van justitie Van Thiel, die de pas verworven invloed van Justitie 
op de ordehandhaving beperkt zag worden, toonde meteen bedenkingen. 
De gemeenteraad reageerde in eerste instantie ronduit afwijzend. De bon
den van hoger en lager personeel die uit de pers kennisnamen van het plan, 
waren bezorgd over de gevolgen voor de werkdruk. Zij stapten over de onder
linge scheidslijnen heen en stelden voor het eerst in hun bestaan een geza
menlijk adres aan de raad op. Versteeg richtte zijn woede op de inspecteurs
bond BHPN en beschuldigde deze van 'samenspannen met het mindere 
personeel tegen de leiding'.175 Ir de marge van de brief waarin de voorzitter 
van deze bond zich vervolgens tegen deze beschuldiging verdedigde, 
schreef Versteeg, ter attentie van commissaris Mouwen die het overleg met 
de bonden namens hem voorbereidde: 

'Het is en blijft foutief, want gevend een verkeerd begrip van de inspecteurspositie, 
wanneer [...] inspecteurs, als officieren van het Corps, met voorbijgaan van den Hoofd
commissaris van Politie, over deze, wentuele, combinatie gaan vergaderen en adressen 
ontwerpen aan den Raad. Dit is ongepast en daardoor vergaat mij de lust met derge-
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lijke inspecteurs andere zaken, anders dan strict door dienst noodzakelijk, te bespre

ken."79 

Ook de commissarissen van de sectiebureaus reageerden afwijzend toen 

Versteeg het plan vertrouwelijk aan hen voorlegde. Schreuder, die een jaar 

eerder met steun van Justitie was benoemd, maakte zich tot spreekbuis van 

hun bezwaren en pleitte voor een gedeeltelijke centralisatie van het korps. 

Tot woede van de korpschef was de inhoud van de bespreking de volgende 

dag in De Telegraaf en Het Volk te lezen. Versteeg deed verwoede maar ijdele 

pogingen te ontdekken wie de pers had geïnformeerd.180 

De verkrampte gezagvoering leidde ook lager in de hiërarchie tot een 

uitbarsting. In het najaar van 1937 verschenen in de pers artikelen waarin 

het toezicht van de Centrale Controle en de strenge straffen werden gehe

keld. De gemeenteraad, die zich juist boog over de plannen van de korps

chef, drong tot ergernis van Versteeg bij de burgemeester aan op versoepe

ling van het interne toezicht. De hoofdcommissaris zag zich genoodzaakt 

te verklaren dat hij voortaan coulanter op zou treden. Kwaad over deze pu

blieke terechtwijzing liet hij Mouwen en Kapinga een onderzoek naar de 

bron van de berichten instellen. Zij ontdekten dat inspecteur Bram Harre-

bomée, werkzaam bij de Centrale Controle, de pers had geïnformeerd en 

slaagden er zelfs in om een telefoongesprek van hem met een journalist van 

het rooms-katholieke dagblad De Tijd op wasplaat vast te leggen. Gecon

fronteerd met het bewijsstuk en fors onder druk gezet, legde de inspecteur 

een bekentenis af. Versteeg plaatste Harrebomée twintig nummers op de 

ranglijst terug en liet hem weer als wachtcommandant dienst doen bij bu

reau Warmoesstraat. Hij raakte verbitterd en trad vijf maanden later toe tot 

de Nationale Ambtenarenbond, een mantelorganisatie van de NSB. I S I In

specteur Duisterwinkel, die hem op zijn nieuwe werkplek leerde kennen: 

'Zaterdags had hij altijd Volk en Vaderland bij zich. Hij was officieel geen lid meer 

van de NSB, want dat mocht niet, maar stiekem was hij dat natuurlijk wel. Niet dat 

hij me dat vertelde, maar ikzat er altijd met hem over te debatteren. Hij was zo'n recht

se doordrammer. Zulke mensen had je toen wel vaker bij de politie. Dat zat in het 

vaknil 

Harrebomée kon zijn politieke voorkeur vermoedelijk zo openlijk etaleren 

omdat zijn directe chef, de inspecteur van Gemeentelijke Politiedienst G. van 

Grootheest, ook sympathie voor de NSB koesterde. Hoewel Harrebomée er 

zelf zwaar voor moest boeten, had zij n actie wel het beoogde resultaat. Van

af het voorjaar van 1938 verlaagde Versteeg de strafmaat voor overtredin

gen van de Ambtsinstructie aanzienlijk. Het stelsel kreeg de genadeslag 

toen eind augustus van dat jaar agent Lodder van bureau Pieter Aertsz-
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straat in paniek een brigadier van de Centrale Controle doodschoot en ver
volgens zelfmoord pleegde.'83 Nadat door dit incident het interne toezicht 
opnieuw in de gemeenteraad ter sprake was gekomen, verminderde Versteeg 
de bezetting van de dienst. Daarna liep ook het aantal geconstateerde over
tredingen terug. De chef van de dienst die naar verluidt lange tijd 's nachts 
telefonisch uit de slaap werd gehouden met de boodschap 'U spreekt met 
de geest van Lodder* ging vervroegd met pensioen.'84 

Onder druk van deze negatieve publiciteit dreigde het ambitieuze sluit
stuk van Versteegs hervormingsprogramma vast te lopen. Daar kwam bij 
dat het bestuur minder belang ging hechten aan bezuinigingen terwijl Ver
steeg juist vanaf het begin nadruk had gelegd op de forse besparingen die 
het plan met zich meebracht, [n november 1938 deelde De Vlugt de raad 
mee dat de behandeling van het voorstel kon worden opgeschort. Hij had 
een commissie waarin bestuur, justitie en politie waren vertegenwoordigd, 
gevraagd vast te stellen of nieuwe bezuinigingen op de politie mogelijk wa
ren. Het organisatieadviesbureau dat op verzoek van de commissie het 
korps vervolgens doorlichtte, arhtte dat niet mogelijk. Toen de commissie 
uiteindelijk rapporteerde, besloot de raad de organisatie van het korps niet 
te veranderen en het budget var: de politie zelfs uit te breiden gezien de for
se belasting van het korps als gevolg van de oorlogsdreiging.'85 Alleen het 
plan om de justitiële dienst te centraliseren werd plotseling actueel door
dat officier van justitie Van Thiel onverwacht zijn verzet daartegen opgaf. 
Versteeg greep zijn kans en haalde prompt een commissaris voor de justi
tiële dienst naar het hoofdbureau. De overheveling van de commissarissen 
van de secties naar de centrale kiding stelde hij uit tot de opening van het 
nieuwe hoofdbureau aan de Elandsgracht. De bouw daarvan liep echter 
stelselmatig vertraging op.'86 Verbitterd door alle tegenslagen kwam Ver
steeg nog maar zelden achter zij n bureau vandaan. 

I 
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