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Onder druk van Nazi-Duitsland 

i ^ 

Pogingen van het Amsterdamse stadsbestuur om de onrust onder de bevol
king naar aanleiding van de machtsovername van Hitler in Duitsland in te 
dammen hadden weinig succes. Een openbare bijeenkomst van de NSB 
werd door tegenstanders van de partij prompt aangegrepen voor een de
monstratie. Spoedig bereikten de eerste vluchtelingen de hoofdstad. Met 
hun persoonlijke getuigenissen versterkten zij het reeds bestaande schrik
beeld. Het sociaal-democratische dagblad Het Volk gooide olie op het vuur 
door te berichten dat de NSDAP-afdeling van de Duitse kolonie in Neder
land spionage bedreef en dat haar leider M.K. Patzig antisemitisme ver
breidde. Beide beweringen waren ongegrond en naar alle waarschijnlijk
heid onjuist. Toch misten zij hun uitwerking niet.1 Weliswaar hadden 
vreemdelingen in Nederland het recht om politiek actief te zijn, maar Pat
zig had grote moeite om zijn aanhang bijeen te brengen. Veel zaaleigena
ren weigerden hem, onder druk van pers en publiek, de toegang. De Inlich
tingendienst van de Amsterdamse politie constateerde dat bij het joodse 
proletariaat in de stad ten gevolge van de berichtgeving in Het Volk 'de mee
ning had postgevat dat de overheid - door deze vergaderingen toe te laten -
iets ongehoords toeliet en de Joden niet voldoende beschermde. In die krin
gen werd daaruit de conclusie getrokken: "Als de overheid dan niet op
treedt, dan moeten we zelf de handen uit de mouw steken en zelf tegen 
deze vergaderingen optreden."'2 Op ï mei 1933 deed 's avonds het gerucht 
de ronde dat Patzig in een zaaltje op de Weteringschans een 1 mei-bijeen
komst hield. Het bericht was onjuist: de bijeenkomst was georganiseerd 
door de Duitse consul. Enkele tientallen verontwaardigde Amsterdam
mers, voornamelijk joden, verzamelden zich bij het bewuste pand en stuit
ten er op een afzetting van de politie. Toen zij vervolgens uit het gebouw het 
nationaal-socialistische Horst-Wessel-Lied met de beruchte tekst 'Wenn das 
Judenblut vom Messer spritzt' meenden te horen, sloeg de vlam in de pan. 
Het kostte de politie grote moeite het Duitse publiek bij het verlaten van 
het pand te beschermen tegen de betogers. Buiten het bereik van de politie 
brak alsnog handgemeen uit waarbij de Duitsers veelal het onderspit dol
ven. Ruim twintig Duitsers deden aangifte van mishandeling; de enige da
der die in bewaring werd gesteld, was door een Duitser opgebracht.3 

De volgende ochtend ontbood hoofdcommissaris Versteeg commissaris 
Broekhoff, hoofd van de Inlichtingendienst. Deze had tijdens de bijeen
komst, die hij uit voorzorg zelf in burger had bijgewoond, geen strafbaar 
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feit kunnen constateren; de beruchte tekst was niet gezongen. Voorts was 
hij ervan overtuigd dat de demonstratie een spontane actie was geweest. 
Het risico voor een nieuwe confrontatie was zodoende groot. Versteeg wil
de dit tegengaan en deed daarom zoals gebruikelijk een beroep op de lei
ding van de betrokken sociale groep: hij stuurde Broekhoff nog dezelfde 
dag naar opperrabbijn L.H. Sarlouis met de vraag of deze bereid was de ge
moederen in joodse kring te bedaren. Nadat Sarlouis zich ervan had verze
kerd dat er tijdens de bijeenkomst geen antisemitische uitlatingen waren 
gedaan, richtte hij zich inderdaad tot de gelovigen met de aansporing zich 
weliswaar met kracht tegen antisemitisme te keren, maar daarbij geen ge
weld te gebruiken: anders 'handelen wij onjoodsch en vervallen wij in fou
ten die wij bij onze vijand afkeu;en'.4 Ook het Comité voor Bijzondere Jood-
sche Belangen, dat door onder anderen de industrieel Abraham Asscher en 
de hoogleraar David Cohen in reactie op de machtsovername in Duitsland 
was opgericht, gaf een kalmerende verklaring uit, waarschijnlijk eveneens 
op aandrang van de korpschef. Versteeg adviseerde de burgemeester om te 
vertrouwen op de overredingskracht van de joodse leiders en om van verdere 
politiemaatregelen af te zien.5 

Versteeg poogde ook iets aan de bron van de onrust te doen. Hij ontbood 
Patzig op het hoofdbureau maar deze hield vol dat hij de bijeenkomst niet 
had georganiseerd en dat hij geen antisemitische uitlatingen deed. De 
Duitse consul diende een klachi: in bij de hoofdcommissaris, vergezeld van 
een opsomming van de mishandelingen en van signalementen van de da
ders. Onduidelijk is hoe intensief de politie naar de daders heeft gezocht. In 
elk geval berichtte Versteeg de consul enkele dagen later dat naspeuringen 
niets hadden opgeleverd. Uiteindelijk werden Patzig en zijn NSDAP-afde-
ling getroffen door dezelfde inp erking van vrijheden binnen het bestaande 
wettelijke kader waarmee het bestuur Nederlandse extremistische partijen 
de mond snoerde. Bovendien mochten buitenlanders vanaf de zomer van 
1933 geen politieke activiteiten meer ontplooien. Patzig werd kort daarna 
als ongewenste vreemdeling over de grens gezet. Waarschijnlijk dankzij 
deze maatregelen bleven nieuwe ongeregeldheden met Duitse nationaal
socialisten uit.6 Het bestuur, volledig in beslag genomen door binnenland
se problemen, lijkt zich niet bewust te zijn geweest van de dreiging die van 
Nazi-Duitsland bleef uitgaan en die vooral door joden sterk werd gevoeld. 

Het nationaal-socialistische bewind 

Na de verloren Eerste Wereldoc rlog had men in Duitsland geen stabiel po
litiek bestel kunnen vestigen. De grondwet die sociaal-democraten, vrijzin
nig-democraten en katholieken hadden opgesteld en afgekondigd, had 
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niet de publieke aanvaarding gekregen die nodig was om als bindmiddel te 
functioneren. Zelfs na hun toetreding tot de regering bleven conservatie
ven en nationaal-liberalen zich distantiëren van de constitutie. De weer
stand tegen het democratische bestel werd nog gevoed door het voortbe
staan van talloze vrijkorpsen van oud-frontsoldaten en door de circulatie van 
geschriften van rechts-revolutionaire utopisten. De beurskrach van 1929 
leidde in Duitsland tot werkloosheid, verpaupering en ontreddering. Daar
na breidde de roep om een sterke man zich uit tot de partijen in het politie
ke centrum. De SPD, tot dan toe als grootste regeringspartij de waarborg 
voor het democratische bestel, werd in een isolement gedrongen. Terwijl 
de president met zijn bijzondere bevoegdheden rechtse minderheidskabi
netten in het zadel hield, maakte de NSDAP als radicale protestpartij een 
snelle groei door. Met strak geregisseerde bijeenkomsten kweekte zij bij 
het publiek de oorlogsstemming waarvan zij een nationale wedergeboorte 
verwachtte, een volkse variant van de door rechts-revolutionaire schrijvers 
gepredikte 'totale Mobilmachung'. Conservatieve politici overwogen om met 
hulp van de NSDAP de politieke impasse te doorbreken en de republikeinse 
democratie te vervangen door een autoritair bewind/ 

Adolf Hitler, de onbetwiste leider van de NSDAP, was een volksmenner 
die na de Eerste Wereldoorlog een politieke loopbaan was begonnen in het 
milieu van oud-frontsoldaten. Hij verkondigde een in biologische termen 

_/:> gevatte visie op de politiek, de geschiedenis en het maatschappelijk leven. 
Kern van die opvatting was het idee dat het Duitse volk een ras was, dat ras 
een kwestie van zuiver bloed was, dat de zuiverheid van het Duitse bloed 
werd aangetast en dat de joden daarvan de oorzaak waren. Hij had twee pre
occupaties: het verstoten van de joden uit de Duitse samenleving en uitbrei
ding van het Duitse grondgebied in oostelijke richting. Hij zag politiek be
drijven als een voortdurende propagandaslag tegen de gevestigde partijen 
en om in die strijd het meest wendbaar te zijn, voerde hij het leidersbegin
sel rigoureus door in zijn eigen partij: elk lid moest de eigen voorman on
voorwaardelijk gehoorzamen. De NSDAP kreeg slechts één taak: het publiek 
te mobiliseren voor een wederopstanding van Duitsland. Het partijleven 
bestond bijgevolg uit colportage, knokpartijen met politieke tegenstan
ders, massabijeenkomsten en quasi-militaire parades. De grootste attractie 
was Hitler zelf, die de toehoorders en zichzelf keer op keer in extase wist te 
brengen met redevoeringen, opgebouwd uit een beperkt aantal vaste fra
ses.8 

Voor Hitler en zijn partij werd de weg naar de macht geplaveid door de 
conservatieve politicus Franz von Papen en zijn medestanders die uit wa
ren op een politieke doorbraak in de richting van een autoritair bestuur en 
de bondsstaat wilden vervangen door een gecentraliseerd bewind. Zij ont
troonden in de zomer van 1932 de sociaal-democratische minderheidsrege-
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ring van Pruisen - als grootste la id verreweg het sterkste bastion van de re
publiek -, trokken hier het demonstratieverbod voor nationaal-socialisten 
in, ontsloegen talloze tegenstribbelende ambtenaren en zochten ten slotte 
Hitlers steun voor een rijksregeri ng die buiten de Rijksdag om zou regeren. 
Op 30 januari 1933 kwam zo'n kabinet tot stand. Von Papen en de zijnen 
gunden Hitler het kanselierschap, overtuigd dat zij hem met hun overgro
te meerderheid in het kabinet gemakkelijk de baas zouden zijn. Zij onder
schatten echter het vermogen van de NS DAP en haar leider om onverwachte 
gebeurtenissen bliksemsnel naai' eigen hand te zetten. Met drie slagen ver
kreeg Hitler vanuit zijn aanvankelijk zwakke positie een overwicht op zijn 
coalitiegenoten. Op 6 februari werd in een nieuw bestuur voor Pruisen zijn 
partijgenoot Hermann Goring :ot minister van Binnenlandse Zaken be
noemd, waarmee Hitler de zeggenschap over de Pruisische politie kreeg. 
De tweede slag volgde op het afbranden van het Rijksdaggebouw op 27 fe
bruari. Hitler beschuldigde prompt de communisten van het stichten van 
de brand en liet de willoze president Hindenburg de 'Verordnung zum 
Schutz von Volk und Staat" uitvaardigen, een decreet dat de grondwette
lijke bescherming van de persoonlijke vrijheid wegnam, de rijksregering 
machtigde om in het bestuur van de landen te interveniëren en dat bovenal 
het startsignaal was voor een massale arrestatie van politieke tegenstan
ders. Ten slotte kreeg Hitler eind maart door de arrestatie van de commu
nistische afgevaardigden en enij behendig gemanoeuvreer een tweederde 
meerderheid van de nieuwe Rijitsdag zover dat deze het 'Ermächtigungs
gesetz' aanvaardde en daarmee zijn wetgevende bevoegdheden aan de re
gering overdroeg. Dit was de cap itulatie van het orgaan dat hem het meeste 
tegenwicht had kunnen bieden. De landelijke boycot van winkels van joden 
die de nieuwe machthebbers op 1 april organiseerden, onderstreepte dat 
Duitsland geen traditioneel, autoritair bestuur had gekregen maar een re
gime dat bij het bestrijden van zijn werkelijke en vermeende tegenstanders 
zelfs de eigen wetten met voeten trad.9 

In de opmars naar de macht was de NSDAP uitgedijd tot een conglome
raat van organisaties en bureaus, 'de beweging" genoemd, dat nieuwe socia
le groepen aan de partij had gebonden en de eigen aanhang werk en inko
men had verschaft. De partij, kern van dit geheel, had in januari 1933 
849000 leden. Het zwaartepunt van de organisatie lag bij de 32 regionale 
partijchefs. Deze Gauleiter hadden hun positie in de regel bemachtigd 
dankzij hun vermogen iets op touw te zetten, hun redenaarstalent en hun 
behendigheid en niets ontziende doortastendheid bij het uitschakelen van 
rivalen. De ruggengraat van de beweging vormden de Sturmabteilungen 
(SA). Deze gepolitiseerde sportverenigingen, oorspronkelijk een verzamel-
bekken voor oud-frontsoldaten, traden bij partijbijeenkomsten als bewa
kingsdienst op, mishandelden politieke tegenstanders en legden zich 
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voorts toe op in het openbaar marcheren. In deze SA bestond een elitekorps, 
de Schutzstaffel (ss), dat tot taak had de partijleiding te bewaken en inlich
tingen te verzamelen over politieke tegenstanders. In juli 1933 verbood Hit
ler de andere partijen, ook die waarmee hij oorspronkelijk een coalitie had 
gesloten. Het NSDAP-conglomeraat nam daarop concurrerende organisa
ties en verenigingen over, richtte hen af naar de wensen van het nieuwe be
wind en eigende zich aldus een monopolie toe op de politieke wilsuiting 
van de bevolking. Het speelde vervolgens een sleutelrol bij het breken van 
potentiële weerstand in bestuur en samenleving en bij de orkestratie van 
een nationale euforie die uitmondde in een geritualiseerde verheerlijking 
van Hitler.10 

Tegen verwachting liet Hitler het overheidsapparaat grotendeels onge
moeid. Von Papen had reeds veel weerstand uitgeschakeld. De zuivering 
van de ambtenarij trof vooral de kleine groep joodse ambtenaren en dat 
wekte geen protest. Partijleden vulden veelal de opengevallen posten op. 
De nationaal-socialistische rijksminister van Binnenlandse Zaken Wilhelm 
Frick, die de centralisatie van het bestuur met kracht ter hand had geno
men, stuitte al snel op onoverkomelijke weerstand van de Gauleiter die de 
landsbesturen domineerden. Als gevolg van het optreden van de partij-
bazen erodeerden de normen van de rechtsstaat. De Duitse historicus M. 
Broszat concludeerde dat er in de eerste vijfjaren van het nazi-bewind in 
het bestuur een wankel evenwicht bestond tussen 'autoritären, ordnungs
staatlichen Stabilisierungsfaktoren' en 'totalitären nationalsozialistische 
Bewegungskraften'. De joodse advocaat E. Fränkel constateerde bij de 
Duitse justitie een vergelijkbare tweespalt tussen een Normenstaat en een 
Massnahmenstaat: meestal hield het bestuur zich aan de letter van de nieu
we, fors uitgebreide bevoegdheden, af en toe trok het zich echter van wette
lijke beperkingen niets aan en probeerde het een gesteld doel te bereiken 
met willekeur en geweld.11 

Na een jaar was er van het enthousiasme van het Duitse publiek over de 
afschaffing van de democratie niet veel meer over. Het aantal deelnemers 
aan politieke manifestaties liep gestaag terug. Lagere partijorganen rap
porteerden dat de bevolking apathisch werd. De opwekkingsbijeenkom
sten die eerder de hooggestemde gevoelens effectief hadden versterkt, rie
pen wrevel op. De gebreidelde pers verloor aan geloofwaardigheid: de 
oplagen van de partijkranten daalden en het publiek wendde zich tot pe
riodieken die minder last hadden van de censuur, zoals regionale en kerke
lijke kranten. Ook in de NSDAP ontstond teleurstelling. SA-leden, die rela
tief weinig profiteerden van de omwenteling, ergerden zich aan de 
gematigde koers van de regering en gingen uitzien naar een 'tweede revo
lutie'. Toen propagandaminister Joseph Goebbels begin 1935 met een anti
semitische perscampagne de geloofwaardigheid van het regime bij de be-
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volking trachtte te herstellen, begonnen zij zich gewelddadig te roeren. De 
actie van Goebbels herstelde de steun voor het regime niet en de geweldda
den van de s A werden zelfs in brede kring afgekeurd. Toch had het bewind 
zijn voortbestaan toen reeds verzekerd. Het bestaansrecht van het regime 
in zijn geheel werd door de bev Diking noch door de partijactivisten verder 
in twijfel getrokken. Beiden hadden uit frustratie hun aandacht voor de 
daadwerkelijke politieke beslui tvorming verloren en gingen leven in de il
lusie dat de Führer alle misstanden spoedig met één pennenstreek weg zou 
nemen.12 

Met het herstel van de economie verloren de conservatief-autoritaire 
krachten hun bestaansrecht. Op lokaal en regionaal niveau werden onwil
lige bestuurders en ambtenaren hardhandig aan de kant gezet en vereni
gingen opgeheven of in een een leidsorganisatie opgenomen. Deze absorp
tie van het sociale leven ging gepaard met een georkestreerde verstoting 
van de joden middels broodroor, sociale isolatie en fysiek geweld. Het regi
me maakte zich op om economisch en militair te expanderen. De bevolking 
werd geconfronteerd met vier ophopingen van instanties: de partij, de indu
strie, het leger en de politie. Elk daarvan trad in een eigen sfeer steeds 
eigenmächtiger op. De partij nam aanvankelijk het voortouw. Zij reikte 
met haar piramidale organisatie tot in elke buurt. Zo bestond bijvoorbeeld 
de Kreis Düsseldorf van de NSE AP in 1938 uit 24 Ortsgruppen, 556 Zellen, 
3450 Blocken en bijna 25000 leden. Ruim 5 procent van de bevolking was 
partijlid. De Blockleiter, een sleutelfiguur in de partij, trad in zijn straat op 
als vraagbaak, opzichter en spion. In 1938, toen Hitler de tijd rijp achtte 
voor de verwerkelijking van zijn doeleinden, nam de politie de partij het 
initiatief uit handen. Gepenetreerd door een gecentraliseerde politieke 
recherche en geholpen door de partij en door de vele amateur-opzichters 
onder de bevolking ging deze scherp toezicht houden op het gedrag van 
het publiek. Het werd in Duitsland steeds riskanter om over de machtheb
bers te klagen. Daarmee werd de interne, politieke crisis als gevolg van het 
weggeëbde enthousiasme van h et publiek minder acuut en kregen de tota
litaire krachten de overhand.'3 Tijdens de Duitse bezetting van Nederland 
zouden de vier machtsblokken eigen zaakwaarnemers hebben in Amster
dam. Ook hier zouden met name de politie en de partij, in een gecompli
ceerd samenspel waarbij afwisselend werd opgetreden als Normenstaat en 
als Massnahmenstaat, bestuur en bevolking in het gareel dwingen. 

De politie in Nazi-Duitslaid 

Tijdens de republiek van Weimar berustte het gezag over de Duitse politie 
bij de regeringen van de achttien landen.14 Lagere autoriteiten die zeggen-
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schap hadden over lokale politiekorpsen en bevoegdheden om plaatselijke 
verordeningen uit te vaardigen, waren verantwoording verschuldigd aan 
die landsbesturen. De verscheidenheid aan politie was groot. Naast lokale 
politie bestond er van oudsher staatspolitie die rechtstreeks door de lands
besturen werd beheerd en dikwijls ook geleid, en die in reactie op de verlo
ren wereldoorlog en de revolutie van 1918 was versterkt. In Pruisen bestond 
deze uit drie korpsen: de Schutzpolizei die in de steden het politietoezicht 
op straat verzorgde en die ten dele was gekazerneerd, de Landjägerei die op 
het platteland dienst deed, en de Kriminalpolizei waarvan zelfstandige af
delingen aan de eenheden van de twee eerder genoemde korpsen waren 
toegevoegd. Berlijn had een eigen korps dat 17000 manschappen telde, een 
relatief groot aantal, en dat werd geleid door een politiepresident die door 
de landsregering werd benoemd. Het hoofdbureau had vijf afdelingen 
waaronder een politieke recherche met ongeveer driehonderd medewer
kers die inlichtingen verzamelden over links- en rechts-radicale partijen en 
ook bevoegd waren tot het opsporen van daders van politieke misdrijven.'5 

De nationaal-socialisten kregen de fel begeerde leiding over de politie 
stapsgewijs in handen. Ook ditmaal verrichtte von Papen belangrijk voor
werk. Als regeringscommissaris van Pruisen zuiverde hij in de zomer van 
1932 de Berlijnse politie van links-georiënteerde korpsleden en liet hij de 
politieke recherche het onderzoek naar rechts-radicale organisaties staken. 
Zijn ingreep nam in het korps het taboe op het NSDAP-lidmaatschap weg. 
Na het aantreden van Göring als Pruisische minister van Binnenlandse Za
ken in februari 1933 volgde de massale arrestatie van politieke tegenstan
ders van de NSD AP, zowel door de reguliere politie als door de SA en de ss. 
De arrestanten werden vastgezet in concentratiekampen die op tal van 
plaatsen in allerijl waren ingericht en waar zij dikwijls werden mishan
deld. De arrestaties lokten in het buitenland en bij de conservatieve coali
tiepartijen scherpe protesten uit. Göring, die de situatie in de hand had ge
werkt door de SA en de ss als hulppolitie te laten optreden, benutte de 
kritiek als voorwendsel om zijn greep op de politie te versterken. Hij gaf 
Kurt Dalüge, afdelingschef bij de vuilnisophaaldienst en ss-lid, de leiding 
over de gehele Pruisische politie. Enkele maanden later maakte rijksminis-
ter van Binnenlandse Zaken Frick Dalüge hoofd van de afdeling Politie van 
zijn ministerie. Göring onttrok bovendien de politieke recherche aan de 
politieleiding, plaatste haar onder zij n persoonlijk toezicht en gaf haar een 
eigen onderkomen en een andere naam: Geheime Staatspolizei (Gestapo). 
Een medewerker van deze dienst, die hem voor de machtsovername heime
lijk inlichtingen had verstrekt, werd tot chef bevorderd. In de andere Duit
se landen kregen de nationaal-socialisten in het voorjaar van 1933 op verge
lijkbare wijze zeggenschap over de politie.16 

In de politieorganisatie verliep de machtsovername even chaotisch als 
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elders in bestuur en ambtenarij: partijleden aasden op belangrijke functies, 
ambtenaren werden plotseling partijlid of bleken dit heimelijk reeds te zijn. 
Terwijl veel vrijkorpsleden via de hulppolitie bij de Schutzpolizei terecht
kwamen, wist de recherche de p olitieke activisten grotendeels buiten de deur 
te houden. De nazi's hadden geen plan voor de herinrichting van de politie 
en kwamen niet met een wet die haar opbouw en bevoegdheden eenduidig 
regelde. De 'Verordnung zum Schutz von Volk und Staat" van 28 februari 
1933 werd gebruikt als vrijbrief voor vergaand optreden. Er volgden meer 
verordeningen die allerlei handelingen strafbaar stelden en de politiebe-
voegdheden verruimden maar deze werden in de regel niet gepubliceerd. 

De politie kreeg drie nieuv/e mogelijkheden om burgers van hun vrij
heid te beroven. Schutzhaft beixof de arrestatie en het vastzetten van aparte 
groepen van personen, bijvoDrbeeld communisten, arbeidsschuwen en 
vanaf 1935 joden die intieme omgang met niet-joden hadden, op instructie 
van de leiding van de Gestapo. Vorbeugende Polizeihaft was de bevoegd
heid van de plaatselijke politie om ter preventie van misdrijven beroeps
misdadigers, plegers van ontucht en personen die op een of andere wijze de 
openbare veiligheid bedreigden, op te pakken en een tot twee jaar vast te 
zetten. Planmässige Überwachung ten slotte was de bevoegdheid van de 
plaatselijke politie om aan individuen duurzaam een of meer uit een hele 
reeks nauwkeurig omschreven verboden of plichten op te leggen, zoals 
huisarrest, een reisverbod, een verbod alcohol te drinken en een verbod om 
minderjarigen in huis te hebban. Vaak werden personen die eerst twee jaar 
in Vorbeugende Polizeihaft waren gehouden, daarna onder Planmässige 
Überwachung gesteld. De daarnaast ingevoerde Verschärfte Vernehmung 
behelsde de mogelijkheid om in sommige gevallen arrestanten tijdens het 
verhoor te mishandelen. Justitiële instanties hadden geen zeggenschap 
over de toepassing van deze be voegdheden.17 

Binnen deze ondoorzichtige verhoudingen begon de opmars van Hein
rich Himmler, een kleinburgerlijke man met het voorkomen van een klerk. 
Hij raakte als veeteler na de wereldoorlog overtuigd van de rassenleer en 
ontdekte in Hitler de man die de wederopstanding van Duitsland en de 
Duitse expansie naar het Oo;ten zou bewerkstelligen. Zijn organisatie
talent en nauwgezetheid bezo rgden hem in 1929 het leiderschap over de ss. 
Hij kreeg de titel Reichsführe:-ss, breidde het korps gestaag uit en bracht 
de leden de overtuiging bij d;.t zij een missie met een enorme historische 
betekenis vervulden. Na de machtsovername werd Himmler politiepresi-
dent van München, in welke functie hij zich profileerde als de man die de 
'vijanden van het volk' met buitengewone politionele middelen bestreed. 
Zijns inziens diende de politi: groepen die heimelijk de levenskracht van 
het Duitse volk aantastten, bloot te leggen en onschadelijk te maken. Voor 
de uitvoering van deze taak bracht hij in München de politieke recherche, 
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de ss en het concentratiekamp Dachau in één organisatie bijeen. In de 
maanden daarna vertrouwden de andere landsbesturen hem de leiding 
over hun politieke recherche toe om te voorkomen dat zijzelf zouden falen 
bij het verwerkelijken van het ideologisch zwaarst wegende doel. Göring 
zwichtte als laatste: in april 1934 kreeg Himmler ook de leiding over de Ge
stapo in handen.18 

Himmler was aldus een van de potentaten geworden die dongen naar 
het commando over de Duitse politie. Een ander was rijksminister Frick die 
zijn best deed de politie van de achttien landen te centraliseren en onder 
centraal bestuurlijk gezag te plaatsen. Een derde was Ernst Rohm, die se
dert de machtsovername zonder succes voor zijn SA een bestemming in het 
nieuwe bestel zocht. Ook Göring, inmiddels minister-president van Prui
sen, bleef een geduchte rivaal. Onder supervisie van Hitler voerde dit vier
tal onderling een meedogenloze strijd, soms met bureaucratische midde
len, soms met brute acties, in een gehavend politiebestel waarvan de 
inrichting als gevolg van hun optreden voortdurend in beweging bleef. Als 
eerste sneuvelde Rohm. Toen in het voorjaar van 1934 geruchten zich opsta
pelden dat hij een tweede revolutie wilde beginnen, sloten zijn rivalen zich 
tijdelijk aaneen en liquideerden hem en zijn naaste medewerkers, met in
stemming van Hitler. Meteen daarna hervatte het drietal de onderlinge 
strijd. Elk voorval werd aangegrepen om een ander in een kwaad daglicht 
te stellen. Zo klaagde de partij geregeld dat Himmlers Gestapo ook haar le
den bespioneerde, waardoor Himmler zich gedwongen zag de politieke re
cherches met straffe hand te leiden. De Amerikaanse historicus G. Browder 
meent dat Himmler uiteindelijk zijn rivalen de baas werd door het krach
tig uitdragen van een coherente, ideologische visie op de taak van de politie 
die geen van zijn rivalen kon tegenspreken, door zijn pragmatische, bu
reaucratische werkwijze en door zijn strikte gehoorzaamheid aan Hitler in 
combinatie met het scherp aanvoelen van diens wensen en verlangens. Op 
17 juni 1936 gaf de Führer hem per decreet het gezag over de gehele poli
tie.19 

Himmler kon de politie nu inrichten naar zijn eigen ideeën. De Schutz
polizei liet hij grotendeels ongemoeid. Hij belastte Dalüge, die onder Gö
ring en Frick al heel wat macht over de politie had veroverd, met de leiding 
en gaf diens afdeling de naam Hauptamt Ordnungspolizei. Op de Krimi
nalpolizei drukte Himmler met meer kracht zijn stempel. Reinhard Hey-
drich die namens hem reeds de Pruisische Gestapo en de inlichtingendienst 
van de s s leidde, benoemde hij tot chef van een geheel nieuw Hauptamt 
Sicherheitspolizei en bracht hier zowel de politieke als de reguliere recher
ches onder. Het Hauptamt kreeg drie afdelingen: Verwaltung und Recht, 
Sicherheitspolizei (Sipo) en Kriminalpolizei (Kripo). De dagelijkse leiding 
over de laatste twee afdelingen werd toebedeeld aan twee ervaren commis-
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sarissen van de recherche die kort voor de machtsovername NSD AP-lid wa
ren geworden: Heinrich Müller en Arthur Nebe. Heydrich had in tegenstel
ling tot Dal (ige vanaf het begin volledige zeggenschap over de regionale en 
lokale eenheden.20 

Eind 1936 bestond de Duitse politie uit een vanouds deels gekazerneer
de geüniformeerde politie en een vernieuwde, gecentraliseerde recherche. 
Na deze ingreep ging Himmler op zoek naar mogelijkheden om met het 
geheel van instanties waaraan hij leiding gaf, te voorzien in taken die de 
territoriale expansie van Duitsland met zich mee zou brengen. Hij zou nog 
slechts één belangrijke institutionele maatregel nemen: de instelling in 
1938 van Höhere ss- und Polizeiführer die op regionaal niveau toezicht gin
gen houden op het hele conglomeraat van politie, s s en concentratiekam
pen en rechtstreeks aan hem rapporteerden. Heydrich begon vanaf de zo
mer van 1936 met de samenvoeging van alle diensten en instellingen 
waaraan hij leiding gaf, de recherches, de inlichtingendienst van de s s en 
het stelsel van concentratiekampen, wat in september 1939 resulteerde in 
de oprichting van het Reichssicherheitshauptamt (RSHA), een unieke vlecht 
van partij- en staatsinstellingen. Deze politiecentrale gaf met strakke hand 
leiding aan een groot aantal regionale en lokale recherchebureaus. De nu
meriek kleine Sicherheitspolizei, versterkt met de inlichtingendienst van 
de partij (SD) en daarom aangeduid als Sipo(sD), domineerde het recher
cheapparaat. Verheugd over de succesvolle centralisatie die hun armslag bij 
het optreden en hun kansen op promotie vergrootte, schikten de recher
cheurs van de Kripo zich gemakkelijk. Ervaren politiemannen kregen na
dien steeds vaker politieke taken opgedragen zoals de opsporing en arres
tatie van joden die de rassenwetten overtraden en het oppakken en 
vastzetten van zigeuners. Juist het samenstel van een kleine, gedreven poli
tieke recherche en een grote politiedienst die alle beproefde opsporings
technieken wist aan te wenden, bracht de enorme slagkracht voort van de 
nieuwe dienst.21 

Broekhoff en de Internationale Kriminalpolizeiliche 
Kommission 

Na de Eerste Wereldoorlog kwam vanuit Nederland, waar in het bestuur 
ergernis bestond over de grootscheepse vervalsing van het harde Neder
landse geld in het buitenland, de eerste aanzet tot internationale samen
werking van de politie. Luitenant-kolonel M.C. van Houten van de Mare
chaussee stelde in december 1919 op persoonlijke titel politiechefs in de 
gehele wereld voor om inlichtingen uit te wisselen over misdaden die al
leen konden worden bestreden door politie uit verscheidene landen teza-
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men. Hij bepleitte de oprichting van nationale hoofdkantoren die inlich
tingen over dergelijke misdadigers verzamelden en de instelling van een 
secretariaat door de Volkenbond dat de uitwisseling van deze gegevens ver
zorgde, onder andere door de publicatie van een politieblad. Omdat hij be
sefte dat in de deelnemende landen geheel verschillende politieke stelsels 
bestonden, stelde Van Houten ter voorkoming van conflicten als voorwaar
den dat er geen gegevens over politieke misdadigers zouden worden uitge
wisseld, dat het secretariaat geen internationale arrestatiebevelen zou uit
geven en dat het zich niet zou mengen in opsporingsonderzoeken. Zijn 
voorstel kreeg bijval maar tot een bijeenkomst kwam het niet. Het initiatief 
werd overgenomen door de Weense politiepresident Hans Schober die na 
de militaire nederlaag en het uiteenvallen van het Habsburgse rijk werk 
zocht voor de omvangrijke inlichtingendienst van zijn korps. In 1923 slaag
de hij erin in Wenen politiechefs uit 21 landen bijeen te brengen om zich te 
buigen over het Nederlandse voorstel.22 

Van Houten bezocht de conferentie samen met inspecteur Karel Henri 
Broekhoff. Broekhoff was in 1886 in Amsterdam geboren als zoon van een 
inspecteur van politie en was in 1906 bij het hoofdstedelijk korps in dienst 
getreden. Hier had hij zich onderscheiden door zijn inzet en zijn brede be
langstelling. Zo had hij als secretaris van de BHPN een reeks lezingen geor
ganiseerd waarin onder anderen de vermaarde commissaris van de recher
che R. Heindl uit München had opgetreden. In 1914 was hij secretaris van 
de hoofdcommissaris geworden, in 1917 (kort na de bolsjewistische revolu
tie in Rusland) was hij op aandringen van de militaire inlichtingendienst 
GS m belast met de oprichting van een inlichtingendienst in het Amster
damse korps. Reeds enkele decennia was de korpsleiding gewoon om re
chercheurs bijeenkomsten van revolutionaire groepen bij te laten wonen 
en daarover te laten rapporteren. Het nieuwe bureau, waarvan het bestaan 
geheim werd gehouden, ging het verzamelen van informatie coördineren 
en de vergaarde informatie systematisch ordenen, GS m had ook in andere 
korpsen medewerkers gerekruteerd, soms buiten medeweten van de bur
gemeester, en zo een landelijk netwerk van de grond gekregen, de ci-ver-
bindingen. Hierin domineerden de Amsterdamse en Rotterdamse eenheden 
op basis van mankracht en expertise.23 Op aandringen van De Nederland-
sche Bank had Broekhoff er in 1921 een taak bij gekregen: de opsporing van 
valsemunters in Nederland en het buitenland. Hij had zich daarop met zijn 
medewerkers geïnstalleerd in het pand Nieuwe Doelenstraat 13. Reeds na 
enkele maanden hadden zij met steun van de Duitse en Zwitserse politie 
twee internationaal opererende valsemunters opgespoord.24 Broekhoff 
verzorgde aldus twee politietaken die in bijvoorbeeld Duitsland en Oosten
rijk waren ondergebracht bij de zogeheten politieke politie. 

Op de politieconferentie in Wenen ondersteunde Broekhoff het plan 
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van Van Houten met de oproep om in alle Europese landen politiecentrales 
te vormen voor de opsporing van vals geld. Met de uitwisseling van inlich
tingen en expertise diende niet te worden gewacht op overeenstemming in 
de Volkenbond. Op vrijwillige basis kon alvast vruchtbaar worden samen
gewerkt. Broekhoff stelde voor om de coördinatie te laten verzorgen door 
de eenjaar eerder in Wenen opgerichte valsgeldcentrale, die over een carto
theek met gegevens van verdachte personen, een verzameling vals geld en 
een laboratorium beschikte en een bulletin uitgaf.2S Het voorstel kreeg veel 
steun. Aan het slot van de conferentie werd besloten een Internationale Kri
minalpolizeiliche Kommission (IKK) op te richten. Een uitvoerend comité 
werd gevormd dat niet alleen voortaan elk jaar een vergelijkbare bijeen
komst diende te organiseren maar ook het voorstel van Broekhoff moest 
uitvoeren. 

Vanaf 1924 begonnen grote Europese politiekorpsen op deze informele 
wijze samen te werken, in eerste instantie alleen bij de bestrijding van val
semunterij. Toen de publicatie van het Weense bulletin na korte tijd stokte, 
schoof Broekhoff de Amsterdamse uitgever Keesing naar voren en nam hij
zelf de redactie ter hand. Ondertussen trachtte de Nederlandse regering de 
bestrijding van valsemunterij in het kader van de Volkenbond een volken
rechtelijke basis te geven, maar zij stuitte daarbij op forse weerstand van 
met name de Franse regering. Het was Broekhoff die eind 1925 een belang
rijke bijdrage leverde aan het doorbreken van deze impasse door in Amster
dam een groep Hongaarse nationalisten op te pakken die Frans geld had 
vervalst om wapens te kopen en tegelijk een van de overwinnaars van de 
Eerste Wereldoorlog te treffen. Overtuigd van het nut van een gezamenlij
ke aanpak wijzigde de regering in Parijs haar standpunt en ging samen met 
Nederland ijveren voor een verdrag tegen valsemunterij. Broekhoff werd 
als deskundige opgenomen in de commissie die de verdragstekst moest op
stellen. In april 1929 werd de conventie getekend. Broekhoff was toen reeds 
benoemd tot commissaris van rijkspolitie.26 

De IKK hechtte vanaf het begin ook veel belang aan bestrijding van in
ternationaal opererende misdadigers, zowel oplichters als zakkenrollers. 
De politiechefs hadden echter moeite om tot een gezamenlijke aanpak te 
komen omdat de reeds beschikbare gegevens in registers in Wenen, Kopen
hagen en Brussel verschillend waren geclassificeerd en geen van hen de ei
gen cartotheek wilde opofferen. In Nederland was van een centrale aanpak 
nog in het geheel geen sprake: de Amsterdamse politie verzamelde foto's en 
vingerafdrukken in een kaartsysteem, het ministerie van Justitie hield een 
register bij van buitenlanders die in Nederland waren veroordeeld en de 
Amsterdamse rijksrechercheurs beschikten over een album met portretfoto's 
van buitenlandse zakkenrollers dat zij meenamen bij controle in treinen. 

Broekhoff kreeg begin 1927 van de minister van Justitie de opdracht om 
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vooruitlopend op een regeling in de IKK tot een uniforme aanpak in Neder
land te komen en een Centrale inzake Internationale Misdadigers op te 
richten. Hij liet daarop zijn medewerkers een register vormen waarin de 
gegevens van elke in Nederland gearresteerde of van misdrijf verdachte 
buitenlander naar Weens model werden geclassificeerd. Van sommige per
sonen zond hij foto's en vingerafdrukken naar de centrales in de buurlan
den. Bij gebrek aan overeenstemming in de IKK was van gelijkwaardige uit
wisseling van gegevens vooralsnog geen sprake. Eind 1928 werd in de IKK 
overeenstemming bereikt over een gezamenlijke aanpak. Gekozen werd voor 
een registratie naar Weens model en voor Wenen als centraal distributie
punt, dat alle informatie welke het ontving op zijn beurt weer aan alle deel
nemende landen verstrekte. Aanvankelijk werden jaarlijks de signalemen
ten van ongeveer vierhonderd personen verspreid; Broekhoff zelf leverde 
aan Wenen jaarlijks de signalementen van zo'n twintig personen, meren
deels zakkenrollers. In de jaren dertig zou onder invloed van de politieke 
ontwikkelingen het aantal uitgewisselde signalementen van internationa
le misdadigers opvallend fluctueren, in tegenstelling tot het aantal meldin
gen van valsemunterij.27 

Aldus werd de IKK voor de grootste Europese en (later ook) Noord-Ame
rikaanse politiekorpsen de plaats waar formele en informele samenwer
king op verschillende terreinen tot stand kwam. Binnen de grenzen die de 
regeringen de vertegenwoordigers uit eigen land al dan niet stelden, rustte 
deze samenwerking volledig op het onderlinge vertrouwen van de betrok
ken politiechefs. Als een Nederlands politiekorps een buitenlander oppak
te, meldde het de arrestatie bij Broekhoff. Als dan bleek dat de persoon was 
gesignaleerd, werd de centrale in Wenen van de arrestatie op de hoogte ge
steld zodat het land dat het signalement had opgegeven, een uitleverings
verzoek kon indienen. De verdachte werd vastgehouden in afwachting van 
de behandeling van dat verzoek. Omgekeerd kon Broekhoff met zijn con
tacten snel politieoptreden in het buitenland bewerkstelligen tegen perso
nen daar die in Nederland misdrijven hadden begaan.28 Toen de samen
werking informeel goed van de grond was gekomen, stapte de IKK af van 
het streven orgaan van de in diskrediet geraakte Volkenbond te worden en 
bleef zij een onafhankelijk genootschap zonder enige volkenrechtelijke 
status. Iedere zomer kwam het gezelschap in een van de aangesloten lan
den bijeen. Ook politiechefs die allang niet meer in functie waren, bezoch
ten de bijeenkomsten. In 1927 kwam de commissie in Amsterdam samen. 
De politiechefs werden door Versteeg in het gebouw van de Vrijwillige Bur
gerwacht ontvangen en maakten onder andere een excursie naar Marken.29 

Broekhoff, in 1931 benoemd tot vice-voorzitter, had een spilfunctie in het 
informele netwerk. Hij vertaalde als vriendendienst boeken van collega's, 
waaronder Crime in America van J. E. Hoover.30 
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In de marge van de conferenties van de IKK informeerden de korpschefs 
van enkele grote Centraal-Europese steden elkaar over de activiteiten van 
links- en rechts-extremistische partijen en over de methoden om ze te be
teugelen. Broekhoff, net als enkele collega's hoofd van de inlichtingen
dienst van het eigen korps, nam daar op instigatie van de regering niet aan 
deel. Onder invloed van de toenemende sociale onrust werd in 1930 de Am
sterdamse inlichtingendienst versterkt, het toezicht op radicale politieke 
organisaties geïntensiveerd en een begin gemaakt met meer systematische 
rapportage.31 De regering besloot bovendien dat Broekhoff voortaan kon 
deelnemen aan het informele overleg.32 Uit zijn verslag van een van de eer
ste gesprekken die hij bijwoonde - tijdens een conferentie op 9 en 10 maart 
1931 in Neurenberg - blijkt dat de deelnemers een nuchtere kijk op de 
links- en rechts-radicale organisaties hadden en hun aandacht evenwichtig 
verdeelden over beide groepen. Broekhoff concludeerde: 'Alle Duitsche 
heeren zijn van meening, dat een Putsch of revolutiepoging der Nat.-Soc. 
op niets zou uitloopen, aangezien zij alle partijen en leger en politie tegen
over zich vinden. Zij weten dat ook zeer goed. Bovendien verwachten de 
N.s. alles van nieuwe verkiezingen/33 De machtsovername van de nazi's 
maakte een einde aan dit overleg. De regering besloot toen ook dat Neder
land niet langer signalementen zou verspreiden via het Internationale Poli-
tieradionet van de IKK, waarvan de zender een jaar eerder was onderge
bracht bij de Berlijnse politie.34 

Na een onderbreking van twee jaren kwam de IKK in de zomer van 1934 
in Wenen weer bijeen. Ook de Duitse politie was vertegenwoordigd. Cen
traal stond het optreden tegen zigeuners. Eerdere besprekingen over dit 
onderwerp hadden niet tot eenstemmigheid geleid. Alleen in Beieren en 
Tsjechoslowakije waren maatregelen afgekondigd, gericht op het marke
ren en op beperkte schaal verstoten van zigeuners. Er was een centrale regi
stratie ingesteld, zigeuners was de plicht opgelegd om zich bij aankomst in 
een stad aan te melden en er waren maatregelen genomen om het nakomen 
van de leerplicht af te dwingen. Nu deze twee landen zigeuners systema
tisch de grens over gingen zetten, stelde buurland Oostenrijk het onderwerp 
opnieuw aan de orde. Men werd het snel eens over een gezamenlijke aan
pak: er zou ook in dit geval in Wenen een hoofdkantoor met een centraal re
gister komen en in de afzonderlijke landen centrales die de persoonsgege
vens zouden verzamelen. Bij de registratie besloot men het Beierse model 
gedeeltelijk over te nemen. Het daaropvolgende debat over de classificatie 
van de gegevens was bovenal heftig omdat een Duitse politiechef de aanleg 
van raciale maatstaven bepleitte. Uiteindelijk werd een jaar later besloten 
van elke zigeuner ook de identiteit van de ouders en grootouders na te trek
ken, zodat de gegevens ook voor de Duitse 'Zigeunerforschung' van nut 
zouden zijn. Van Houten ijverde vervolgens in Nederland met succes voor 

Si 

I 



de oprichting van een Zigeunercentrale. Deze werd in februari 1936 onder

gebracht bij H.W.B. Croiser van Uchelen, Administrateur voor de Grens

bewaking en de Vreemdelingendienst van de Marechaussee. Door gebrek 

aan geld en mankracht werd echter niet begonnen met de registratie. De in 

1938 in Duitsland opgerichte Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeuner

unwesens, ondergebracht bij de Kripo, verzamelde niet alleen gegevens 

maar verstrekte ook instructies en arrestatiebevelen aan de gehele Duitse 

politie.35 

De Nederlandse regering besloot in 1934 niet alleen weer aan de bijeen

komsten van de IKK deel te nemen, maar ook om opnieuw met buitenlandse 

korpsen in overleg te treden over de politiële bestrijding van politiek extre

misme. Duidelijk was dar de aandacht zich in de praktijk zou beperken tot 

links-radicalisme en de door de Sovjetunie geleide Komintern. De Neder

landse bereidheid stoelde mede op zorg over de aanwezigheid van commu

nisten onder de Duitse vluchtelingen die sinds begin 1933 naar Nederland 

kwamen. Tijdens de conferentie in Wenen in 1934 polste Versteeg zijn colle

ga uit Stuttgart, die in het ambt was gebleven, over de mogelijkheid van 

een hervatting van het oorspronkelijke overleg. Deze wilde hem geen toe

zeggingen doen omdat zij n politieke recherche met die van de andere Duitse 

landen inmiddels door Himmler was overgenomen, maar hij speelde Ver-

steegs vraag wel door aan de Gestapo in Berlijn. Enkele maanden later bood 

Kriminalrat Reinhold Heller van de Berlijnse dienst Versteeg informatie 

aan over communisten uit het Saarland die in het vooruitzicht van de aan

sluiting van het gebied bij Duitsland hun uitvalsbasis zouden willen ver

plaatsen naar Nederland. De minister van Justitie, door Versteeg geïnfor

meerd, besloot het aanbod te aanvaarden en Broekhoff naar Berlijn te laten 

afreizen.36 

Heller, die vanaf dit moment namens de Gestapo de vaste contactper

soon voor Broekhoff zou zijn, was in zijn eigen woorden een 'alter Prakti

ker' in het bestrijden van communisten. Hij had rechten gestudeerd, was in 

1912 inspecteur van polirie in Berlijn geworden, had in de wereldoorlog ge

vochten en was actief geweest in een vrijkorps. Bij zijn terugkeer bij de poli

tie was hij aangesteld bij de politieke recherche. Hij was jarenlang lid ge

weest van de liberale Democratische Partij maar verzette de bakens na de 

ingreep van von Papen. Hij speelde een belangrijke rol bij het politieonder

zoek naar de Rij ksdagbrand en bij de daaropvolgende uitschakeling van de 

KPD. Daarna trad hij toe tot de NSDAP. Nadat Himmler de Gestapo had 

overgenomen, was hij plaatsvervanger geworden van Heinrich Müller, toen 

chef van de afdeling communismebestrijding en later hoofd van de gehele 

Sipo(SD).37 

Op 4 en 5 januari 1935 bezocht Broekhoff, met instructies van de minis

ter van Justitie, de Gestapo in Berlijn en sprak hier met Heller. Van de ge-
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sprekken zijn uitsluitend verslagen van de hand van Heller bewaard geble
ven. Hieruit blijkt dat zij een regeling troffen voor de uitwisseling van in
formatie en van in beslag genomen drukwerk. Het onderlinge contact zou, 
zoals gebruikelijk binnen de IKK, via twee kanalen verlopen. Uitnodigin
gen voor conferenties en uitleveringsverzoeken werden verstuurd via de 
ministeries van Buitenlandse Zaken; de uitwisseling van gegevens gebeur
de in een rechtstreeks briefverkeer dat uit veiligheidsoverwegingen onder 
pseudoniem werd gevoerd.38 Broekhoff benadrukte dat de Nederlandse 
overheid uitsluitend kon optreden tegen het drukken en verspreiden van 
communistische geschriften als deze beledigingen van buitenlandse rege
ringen bevatten, en dat zij weliswaar politiek actieve vreemdelingen het 
land kon uitzetten maar dat deze bezwaar konden aantekenen tegen uitle
vering aan Duitsland en dan naar België werden gebracht. Hoogstwaar
schijnlijk spraken beiden ook over infiltratie van de KPD, waarvan een tak 
vanuit Amsterdam opereerde. Uit latere documenten valt een afspraak tus-
senhen te herleiden datBroekhoff Duitse infiltratie van de KPD in Amster
dam zou gedogen op voorwaarde dat hij op de hoogte werd gesteld van de 
resultaten, een opstelling die aansloot bij de houding van GSIII tegenover 
in Nederland actieve agenten van buitenlandse inlichtingendiensten.39 

Aan het eind van zijn bezoek kreeg Broekhoff het toegezegde rapport mee 
over communisten uit Saarland.40 Nog dezelfde maand gingen beide par
tijen elkaar inlichtingen verstrekken over Duitse communisten en over Ne
derlandse en buitenlandse medewerkers van de Komintern. Amsterdam 
traceerde bovendien de afzenders van pamfletten die per post naar Duits
land waren gezonden en er door de politie waren onderschept. Ook over ac
ties van de Nederlandse politie zoals de opsporing van een partij brochures 
die de K p D via Schiphol naar Duitsland wilde verzenden, werd Heller geïn
formeerd.41 

Enkele weken later arresteerde de Centrale Recherche zestien KPD-leden 
en legde beslag op papieren die inzicht gaven in hun band met de CPN. 
Naar alle waarschijnlijkheid is hierbij geen gebruik gemaakt van informa
tie van de Duitse politie. Na afloop van de actie lichtte Broekhoff de Gesta
po in; Heller kwam terstond naar Amsterdam en ontving foto's en vingeraf
drukken van de arrestanten alsmede afschriften van de processen-verbaal. 
De in beslag genomen stukken bleken van weinig waarde voor de Gestapo 
en de vlotte arrestatie had een mogelijkheid weggenomen om de KPD te in
filtreren. Bovendien viel te voorzien dat de arrestanten na het uitzitten van 
hun straf met succes zouden vragen om op een Russisch schip te worden 
geplaatst of over de Belgische grens te worden gezet. Heller, die vreesde dat 
zij dan elders hun activiteiten tegen het Duitse bewind zouden voortzet
ten, pleitte bij procureur-generaal baron van Harinxma thoe Sloten dan ook 
met kracht voor de oprichting van een concentratiekamp in Nederland om 
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hen duurzaam vast te zetten. Of die de suggestie overbracht aan de rege
ring, is niet duidelijk. In elk geval belandden de gearresteerde communis
ten inderdaad in het speciale interneringskamp Fort Honswijk bij Schalk
wijk (bij Houten), dat echter na enkele maanden weer werd opgeheven 
omdat het aantal opgepakte politieke vluchtelingen beperkt bleef en apar
te internering de CPN in staat stelde met demonstraties de aandacht te ves
tigen op hun lot.42 

In Berlijn hadden Heller en zijn chef inmiddels lering getrokken uit de 
actie van de Amsterdamse politie, zo valt op te maken uit de instructie die 
een van hun medewerkers begin 1935 in een café in de Warmoesstraat aan 
een Duitse vrouw, E., gaf die zich bereid had verklaard om te infiltreren in 
de KPD-tak in Amsterdam. Zij kreeg namelijk te horen dat zij terughou
dendheid moest betrachten tegenover de rechercheur van Broekhoff die 
contact met haar onderhield, en vooral moest voorkomen dat Broekhoff 
aanleiding zou zien om opnieuw over te gaan tot arrestaties. Hoogste prio
riteit had voor de Duitse dienst het blootleggen van de clandestiene organi
satie. Het opzetje van de Gestapo liep binnen drie maanden stuk. De vrouw 
speelde namelijk dubbel spel en hield vanaf het begin de KP D op de hoogte. 
Zodra Broekhoff dit ontdekte, liet hij het contact met haar verbreken. En
kele maanden later bracht de CPN de hele zaak in de openbaarheid. Een 
communistisch kamerlid maakte bovendien de instructies van de Gestapo 
aan de vrouw bekend en trok de overhaaste conclusie dat de Amsterdamse 
politie een werktuig van de Gestapo was.43 Broekhoff was pijnlijk verrast 
door de onthulling en eiste opheldering van Heller: 'Sollte dies tatsächlich 
stimmen, so ist durch diesen Fall doch wohl sehr klar geworden, dass diese 
Weise von Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns nicht empfehlens
wert ist. Entweder oder. Wir haben Ihr Vertrauen ganz oder wir haben es 
nicht.'44 Heller gaf toe dat de ontmoeting had plaatsgevonden maar ont
kende in alle toonaarden dat hij Broekhoff om de tuin had willen leiden: 
'Unser Interesse lief ja mit dem Ihrigen in diesem Falle vollkommen paral
lel, wenn es auch aus taktischen Grunde zweckmässig erschien, nun nicht 
sofort auf jede Meldung der E. hin zuzupacken, vielmehr erst eine gewisse 
Konsolidierung der gestörten Arbeit [vanwege de arrestaties door de Am
sterdamse politie] abzuwarten.'45 Broekhoff liet zich, zo kan althans uit de 
stukken worden geconcludeerd, door die verklaring overtuigen en bleef met 
Heller samenwerken. 

In de zomer van 1935 trachtten de Duitse deelnemers op de conferentie 
van de IKK de aanwezigen te bewegen tot een gezamenlijke bestrijding van 
het communisme, wat stuitte op aanmerkelijke weerstand.46 De volgende 
maanden benutte Gestapochef H. Müller zijn contacten in de IKK om met 
politiekorpsen uit een aantal landen tot een samenwerking te komen die te 
vergelijken was met die met Amsterdam. De centralisatie van de Duitse po-
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litie en het Anti-Kominternpact gaven een krachtige impuls aan deze di
plomatie. Sipo(SD)-chef Heydrich nodigde daarop politiechefs uit zeventien 
landen uit om in augustus 1937 in Berlijn te confereren over een gezamen
lijke aanpak. Ook Broekhoff bezocht de bijeenkomst. Heydrich wilde in 
iKK-verband komen tot een uitwisseling van gegevens over communisten, 
vergelijkbaar met die inzake internationale misdadigers. Welke afspraken 
werden gemaakt, is niet duidelijk. Na afloop van de conferentie bezochten 
de deelnemers de Reichsparteitag van de NSDAP en kreeg Broekhoff een 
hoge onderscheiding. Eenjaar later riep Heydrich de deelnemers opnieuw 
bijeen, ditmaal voor overleg over de bestrijding van een specifieke sabota-
gegroep van de Komintern. Ook van deze bijeenkomst is de uitkomst niet 
bekend.47 Het optreden van Heydrich, die steeds duidelijker liet merken 
dat hij de IKK voor zijn karretje wilde spannen, leidde tot spanningen in de 
commissie. Toen de Weense voorzitter na de Anschluss van Oostenrijk in 
maart 1938 zijn positie afstond aan een nationaal-socialistische collega, 
trokken Engeland en Frankrijk zich uit de IKK terug.48 

In 1938 kwamen de activiteiten van Broekhoff ook door binnenlandse 
factoren in de verdrukking. De minister van Justitie besloot toen spionage 
op Nederlands grondgebied strafrechtelijk te gaan bestrijden wat een 
breuk betekende met de traditionele aanpak van GS III, die een belangrijk 
deel van zijn informatie vergaarde door het gedogen van agenten van bui
tenlandse diensten. In september 1938 werden twee Amsterdamse rijksre
chercheurs gedetacheerd bij het departement en belast met de opsporing 
van spionnen. Broekhoff, die tegenover de Duitse politie een houding aan
nam die aansloot bij die van GS m, kwam met het tweetal in aanvaring na
dat hij Sipo(sD)-chef H. Müller had laten weten dat een zekere K. Neese-
mann zich in Nederland uitgaf als medewerker van diens dienst. Kort 
daarop was deze plotseling uit Amsterdam vertrokken. De rijksrecher
cheurs dachten nu dat Neeseihann een Duitse spion was en dat Broekhoff 
hem tegen arrestatie had willen beschermen. Welke status Neesemann ook 
had, het incident was voor het tweetal aanleiding om de gangen van Broek
hoff na te trekken. Zij onderschepten persoonlijke correspondentie tussen 
Broekhoff en Müller, meenden hierin een bevestiging van hun vermoedens 
te vinden en rapporteerden dit aan de minister van Justitie.49 Hun rapport 
kreeg echter geen vervolg en werd tijdens de meidagen van 1940 vernietigd. 
Niettemin zou secretaris-generaal J.R.M, van Angeren, die er kennis van 
had genomen, Broekhoff blijven verdenken van collaboratie met het nazi-
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De vervolging van de joden in Nazi-Duitsland 

Sedert het begin van zijn politieke carrière had Hitler het op de joden ge
munt. Alleen hun volledige verwijdering uit de Duitse samenleving zou 
zijns inziens leiden tot het herstel van Duitsland als grote mogendheid. 
Zijn argumentatie voor die ingreep bestond uit een mengelmoes van gene
ralisaties, gangbare vooroordelen en bijeengeraapte kennis van de geschie
denis: zijn 'Weltanschauung'. Deze gaf zijn appèl op de antisemitische sen
timenten van zijn toehoorders een visionaire glans en een berekenend 
karakter. Hitler leerde zijn publiek dat joden niet waren te verdrijven door 
spontane geweldsuitbarstingen maar slechts door een 'verstandelijk anti
semitisme' dat weloverwogen te werk ging. Na de machtsovername grepen 
zijn militante aanhangers gebeurtenissen als de brand in het Rijksdagge
bouw aan om in actie te komen en bijvoorbeeld joodse rechters en artsen 
met geweld te verdrijven van hun werkplek. Hoewel in de Duitse samenle
ving een brede consensus bestond dat de rechten van joden moesten wor
den beknot, reageerde de bevolking in de regel afwijzend op dit geweld. 
Hitler zelf was ook niet tevreden met de situatie. Hij wilde de geweldsuit
barsting in eigen hand houden en kanaliseren zonder zijn achterban te 
bruuskeren en liet daarom de partij op ï april 1933 de reeds vermelde lande
lijke boycot van winkels van joden organiseren. Ook op de boycot reageerde 
de bevolking in de regel niet met instemming.51 

Vanaf de zomer van 1933 werd de vervolging van de joden gedirigeerd 
door het Duitse overheidsapparaat. Het deed dit soms op eigen initiatief, 
soms op instructie van Hitler en soms anticiperend op zijn vermeende wen
sen. Op andere momenten was het reglementeren en reguleren van de 
straatterreur van de SA het enige doel. Hitlers interventies en instructies in 
deze jaren geven geen uitsluitsel over zijn bedoelingen. Weinigen konden 
zijn werkelijke doeleinden peilen. Met betrekking tot de partij activisten 
trad hij in de regel remmend op. Hij wachtte, zo lijkt het, tot de tijd rijp was 
voor radicaal optreden. Ondertussen drukte het overheidsapparaat het 
meest duidelijk zijn stempel op de ontrechting van de joden. Met opmerke
lijke inventiviteit werden beproefde ambtelijke middelen aangewend. De 
Amerikaanse politicoloog R. Hilberg stelde dat de betrokken bureaucraten 
'de enorme omvang van de operatie konden opmaken uit de kleinste de
tails. Bij elke stap legden zij zonder instructies een opmerkelijk richtings-
gevoel aan de dag, stemden zij harmonieus hun handelingen af zonder for
mele afbakening van bevoegdheden, gaven zij blijk van een scherp inzicht 
in de taak zelfs als die hun niet expliciet was uitgelegd'.52 Dankzij het ge
lijkvormige gedrag van deze bureaucraten werd de vervolging zonder 
'masterplan' met een moderne systematiek voltrokken, in fases die Hilberg 
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aanduidt met de trefwoorden: markering, onteigening, concentratie en 
vernietiging. De voltooiing van elke fase was een noodzakelijke voorwaar
de voor de uitvoering van de volgende. De Duitse historicus U. D. Adam, die 
nauwgezet de rol van het Duitse overheidsapparaat bij de vervolging van 
de joden in kaart bracht, voegde aan Hilbergs bevindingen de constatering 
toe dat de vervolging schoksgewijs verliep: 'fasen van uiterlijke rust wissel
den etappes van plotselinge activiteit met alle kenmerken van totalitaire 
machtsuitbreiding af'.S3 Adam duidde deze etappes aan met het eerder aan
gehaalde, door Fränkel gemunte begrip Massnahmenstaat: situaties waar
in een deel van het staatsapparaat kortstondig alle wetten en regels terzijde 
schuift en met geweld en willekeur een doel tracht te bereiken.54 

Na de geregelde en ongeregelde terreur van 1933 en 1934 stelde het Duitse 
bestuursapparaat paal en perk aan de anti-joodse acties, mede uit zorg om 
het aanzien in het buitenland en het economische herstel. Een groot aantal 
gevluchte joden achtte de lucht zelfs zozeer opgeklaard dat zij naar hun in
derhaast verlaten woningen terugkeerden.55 In het voorjaar van 1935 von
den in de eigen ambities en verwachtingen gefrustreerde SA-leden en door 
behoudzuchtige krachten in het nauw geraakte nazi-leiders elkaar echter 
in een vlucht naar voren en kwam het tot een tweede geweldsuitbarsting. 
Het startschot werd gegeven door propagandaminister Goebbels. Hij lan
ceerde in de pers, die inmiddels grotendeels onder zijn curatele stond, een 
antisemitische hetze. Sommige bestuurders sloten zich bij hem aan en trof
fen de joden met nieuwe maatregelen. Anderen, zoals rijksminister Frick 
van Binnenlandse Zaken, probeerden de gemoederen te bedaren met de 
loze belofte dat zij een definitieve, wettelijke regeling van de positie van de 
joden zouden treffen. Het publiek reageerde afwijzend op de geweldda
den, veelal uit angst er ook zelf slachtoffer van te worden.56 Toen de cam
pagne na enkele maanden leidde tot openlijke gewelddaden in de Berlijnse 
binnenstad, sprak Hitler zich ertegen uit. Kort daarna, aan de vooravond 
van de Reichsparteitag te Neurenberg, gaf hij enkele topambtenaren op
dracht om een wettelijke regeling van de positie van de joden op te stellen. 
Inderhaast werden er twee wetten opgesteld, die de joden administratief 
markeerden, hun de omgang met niet-joden grotendeels ontzegden en het 
staatsburgerschap ontnamen. Ambtenaren belast met het formuleren van 
de uitvoeringsbepalingen van deze Neurenberger Wetten vormden daarna 
het ideologische begrip ras om tot een administratief hanteerbare en juri
disch consistente categorie en beslisten zodoende over de omvang van de groep 
slachtoffers. Uiteindelijk werd eenieder die ten minste drie grootouders 
had die tot een joods kerkgenootschap behoorden, als jood beschouwd. De 
Duitsers met een of twee van zulke grootouders mochten, zolang ze zelf 
geen lid van een joods kerkgenootschap waren, vooralsnog van hun bur
gerrechten gebruik blijven maken. Het publiek stemde in met de strekking 

9 0 

I 



i^> 

van de wetten, mede in de verwachting dat deze een einde zouden maken 
aan de gewelddadigheden.57 

Na de Reichsparteitag van september 1935 brak opnieuw een periode 
van relatieve rust aan. Inmiddels hadden enkele duizenden joden hun baan 
bij de overheid of als arts of advocaat verloren en hadden velen hun winkel 
of bedrijf als gevolg van het verlies van klanten failliet zien gaan. Bijna een 
derde van de joodse gemeenschap, meest jongeren, was gevlucht of geëmi
greerd. Het resterende deel, ruim 350000 joden, wist zich met moeite te 
handhaven met hulp van eigen organisaties die sedert het najaar van 1933 
werden overkoepeld door de Reichs Vertretung der Deutschen Juden.58 

Eind 1937 achtte Hitler zijn bewind voldoende geconsolideerd en de 
economie voldoende hersteld om de economische en diplomatieke gevol
gen te dragen van een nieuwe impuls tot de verwerkelijking van zijn doel
einden. Hij verving minister van Economische Zaken Hjalmar Schacht, die 
de positie van joden in de economie tot dan toe had beschermd, door Go
ring en gaf de laatste de taak een oorlogseconomie op te bouwen. In dat ka
der begon Göring het bedrijfsleven te 'ariseren', dat wil zeggen de joden te 
beroven van de laatste middelen van bestaan. Allereerst legde hij hun zelf 
een bijzondere belasting op, vervolgens deden andere bestuurders ook een 
duit in het zakje. Ditmaal was de aanslag op de joden vrijwel volledig het 
werk van de overheid en speelden partij activisten slechts een marginale rol. 
Met legale en illegale middelen werden de joden gedwongen hun bedrijven 
en winkels voor veel te lage prijzen van de hand te doen. Ook grote bedrij
ven, die tot dan toe niet aan de roof hadden meegedaan, pikten een graan
tje mee.59 

In maart 1938 sloot Oostenrijk zich vrijwillig aan bij Nazi-Duitsland en 
vond in Wenen een pogrom plaats die grootschaliger, langduriger en roof-
zuchtiger was dan de Duitse vervolgingen tot dan toe. De Sipo(SD) leidde 
de gewelddaden na enkele dagen in wettelijke banen en herstelde zo de 
orde. In de maanden daarna verspreidden de anti-joodse acties zich als een 
veenbrand over Duitsland. In de nacht van 9 op 10 november 1938, later 
aangeduid als de Kristalnacht, vonden in heel Duitsland pogroms plaats, 
georkestreerd door Goebbels. Deze had met lede ogen aangezien hoe Gö
ring de leiding over de vervolging van de joden naar zich toe had getrokken. 
Buiten medeweten van rivalen als Göring en Himmler maar vermoedelijk 
met toestemming van Hitler liet Goebbels partijactivisten en s A-leden, ver
baal gesteund door zijn propaganda-apparaat, in heel Duitsland een nacht 
lang joden mishandelen, hun winkels en huizen vernielen en synagogen in 
brand steken. De Duitse bevolking schrok van de gewelddaden en hield 
zich, in tegenstelling tot de inwoners van Wenen, vrijwel overal afzijdig. 
Bijna honderd joden werden die nacht vermoord, velen raakten gewond en 
meer dan dertigduizend joden werden voor enige tijd in concentratiekam-
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pen vastgezet. In de Duitse leiding reageerden de rivalen van Goebbels 
prompt op zijn poging opnieuw het voortouw te nemen. Reeds de volgen
de dag kreeg Göring van Hitler toestemming om de joden met nieuwe 
maatregelen te treffen.60 

Göring bekommerde zich allereerst om de 'arisering". De joden dienden 
zelf op te draaien voor de schade die zij tijdens de Kristalnacht hadden gele
den, maar dit mocht niet ten koste gaan van de bedrijven die zij nog beza
ten. In het eerste beraad over nieuwe maatregelen kwam Heydrich met een 
onderbouwd voorstel. Toen acht maanden eerder de bevolking van Wenen 
dagenlang joden had mishandeld en vernederd, hadden twee van zijn me
dewerkers orde in de chaos geschapen. Zij hadden de boekhouding van de 
joodse organisaties in beslag genomen, hen gedwongen tot betaling van 
een enorme som geld en hen vervolgens een joodse eenheidsorganisatie 
laten oprichten die onder strikte supervisie de emigratie van joden ter hand 
mocht nemen. Het aantal emigranten was bijzonder groot doordat het 
tweetal ervoor had gezorgd dat ook arme joden de vlucht konden nemen 
door hun reisgeld te verstrekken uit het afgeperste vermogen. Bij hun 
afpersingspraktijk waren Oostenrijkse advocaten als Erich Rajakowitsch 
hen behulpzaam. Heydrich stelde nu voor om de Weense aanpak in het hele 
rijk toe te passen en in het Hauptamt Sipo, naar het model van de Reichs
zentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens bij de Kripo, een Reichs
zentrale für jüdische Auswanderung op te richten. Göring ging akkoord. 
Heydrich haalde een van de twee medewerkers, Adolf Eichmann, naar Ber
lijn. De Sipo(sD) kreeg zo de leiding over de vervolging van de joden en 
boog deze om in de richting die zijzelf voorstond: geforceerde emigratie.61 

Het Weense model wierp in Duitsland minder vruchten af. Een groot 
deel van het land had geen nabije grens om joden overheen te jagen. Als ge
volg van de territoriale expansie van Duitsland kwamen bovendien steeds 
meer joden binnen de eigen grenzen. In de ogen van de nazi-leiding werd 
het probleem dus steeds groter en de nagestreefde oplossing steeds minder 
realistisch. Op een onbekend moment, vermoedelijk in de zomer van 1941, 
besloot zij tot de systematische vernietiging van alle joden op het eigen 
grondgebied. Enig inzicht in de totstandkoming van die keuze geeft de 
rede die Hitler reeds eind januari 1939 hield en waarin hij reageerde op de 
protesten in het buitenland naar aanleiding van de Kristalnacht. Hij recht
vaardigde het Duitse optreden uitvoerig en besloot met het dreigement: 
'Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und ausserhalb Euro
pas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, 
dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der 
Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in 
Europa.'62 Toen hij deze woorden sprak, was voor een massamoord nog 
geen voorbereiding getroffen. Terwijl Hitler weifelde, namen de betrokken 
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instanties, tegen elkaar opbiedend, steeds scherpere anti-joodse maatrege
len. Rekening houdend met beduidende weerstand van de bevolking en de 
kerken, koos Hitler uit voorhanden alternatieven in de regel nog steeds ge
matigde opties. Hij voelde aan dat alleen een militaire strijd de mogelijk
heid zou scheppen om die weerstand te breken en een gigantische operatie 
als de massamoord door te voeren. Toen de veldtocht tegen de Sovjetunie 
op gang was gekomen, viel het besluit, vermoedelijk in twee delen. Uitein
delijk was de oorlog voor Hitler het middel om het hoger gelegen doel van 
de vernietiging van de joden te bereiken. In de tweede helft van 1941 werd 
de uitvoering ter hand genomen.63 

De Vreemdelingendienst en de Duitse vluchtelingen 

Van de bijna zestigduizend personen die in 1933 uit Nazi-Duitsland de 
vlucht namen, kwamen er vijfduizend naar Nederland. Alleen Frankrijk 
(25 ooo), Palestina (6500) en Polen (6000) namen meer mensen op. De keuze 
voor Nederland was onder meer ingegeven door de geografische ligging en 
de scheepvaartverbindingen met de Verenigde Staten. Waarschijnlijk 
speelde ook de toegankelijkheid een rol: Duitsers hadden geen visum no
dig voor een bezoek aan Nederland. Van deze vijfduizend vluchtelingen 
verklaarden bij aankomst vierduizend jood te zijn. Driekwart van hen had 
de Duitse nationaliteit; het resterende deel bestond uit Poolse of staatloze 
joden. De duizend niet-joodse vluchtelingen waren vermoedelijk vooral 
politieke vluchtelingen: communisten, sociaal-democraten en vakbonds
activisten. De meeste ontheemden waren jong, hadden inderhaast alleen 
enkele persoonlijke bezittingen mee kunnen nemen en vertrouwden erop 
met hun arbeidskracht in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. In 
Nederland ontvingen zij hulp van particuliere organisaties die waren opge
richt in reactie op de gebeurtenissen in Duitsland. Joden konden terecht bij 
het Comité voor Joodsche Vluchtelingen. Politieke vluchtelingen wendden 
zich tot zusterorganisaties.64 

In Nederland genoten vluchtelingen en andere vreemdelingen net als in 
andere landen slechts in beperkte mate bescherming van de rechtsstaat. Zo 
was het politietoezicht over hen niet gebonden aan wettelijke richtlijnen 
maar aan een koninklijk besluit: het Vreemdelingenreglement van 1918. 
Het toezicht was geregeld volgens het beginsel van zelfbestuur: het hoofd 
van de plaatselijke politie - in Amsterdam de hoofdcommissaris - diende 
zich bij de uitvoering niet naar aanwijzingen van de burgemeester te rich
ten maar naar die van de Inspecteur der Marechaussee. Vreemdelingen 
dienden zich meteen na aankomst te melden bij de politie, daarna elke 
adreswijziging terstond mede te delen en voorts alle instructies van de po-
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litie na te leven.6s In de praktijk had de Inspecteur weinig invloed op de uit
voering door de lokale politie, hielden lang niet alle vreemdelingen zich 
aan de regels en was het toezicht verre van effectief. 

Versteeg kreeg na de machtsovername van de nazi's geen wezenlijk 
nieuwe instructies met betrekking tot het vreemdelingenbeleid. De rege
ring wilde de traditie van het land als wijkplaats voor vluchtelingen voort
zetten maar de druk op de arbeidsmarkt niet laten toenemen. Zij wilde bo
vendien geen visumplicht invoeren voor Duitsers uit vrees dat de Duitse 
regering Nederlanders dezelfde plicht zou opleggen en dat aldus de handel 
zou worden belemmerd. De regering verscherpte daarom alleen de voor
waarden voor het toelaten van vreemdelingen die reeds verplicht waren 
een visum aan te vragen. In de praktijk werden in 1933 dus voornamelijk 
niet-Duitse joden getroffen.66 

Het toezicht op vreemdelingen werd in Amsterdam uitgevoerd door 
een inspecteur en drie rechercheurs van de Centrale Recherche. Van een
ieder die zich aanmeldde, stelden zij identiteit, herkomst en middelen van 
bestaan vast, schreven hem bij in het register dat moest worden bijgehou
den op grond van het Vreemdelingenreglement en meldden zijn komst bij 
de Inspecteur der Marechaussee. Na zijn aantreden in 1929 vergrootte Ver
steeg de effectiviteit van het toezicht door het register te vervangen door 
een kaartsysteem en door de rechercheurs toegang te geven tot de gegevens 
van Broekhoffs Centrale inzake Internationale Misdadigers. Op zijn aan
drang verplichtte de gemeenteraad alle hotels en logementen om elke 
nacht bij de sectiebureaus opgave te doen van hun gasten.67 Kolk, in 1934 
bij de Centrale Recherche te werk gesteld: 

"s Nachts om één uur kwamen de eerste lijsten binnen. Ze werden van de bureaus opge
haald door een motorrijder of door een chauffeur met wagen. Die bracht ze aan het 
hoofdbureau. Daarwerden ze direct op volgorde gelegd: alfabetisch-lexicografisch. Dan 
ging je in de bakken zoeken of er gesignaleerden bij zaten. Na een paar uur had je bij 
wijze van spreken twee of drie klanten. Dan werd afgesproken wie uitging. Je ging met 
zijn tweeen de deur uit, stapte een hotel binnen en zei: Hoor eens, hier zijn we. We 
komen voor die en die kamer, daar ligt een patiënt voor ons. 

Dan zeiden ze: "O, gaatu maar mee." 
Ze liepen met je mee of zeiden: "Uweet de weg. Gaat uw gang maar." 
Dan haalde je ze weg. Je kwam minderjarige meisjes tegen, vaak ook vreemdelin

gen zonder papieren of vreemdelingen die werden gezocht. Het was een routinekwes-

In de loop van de jaren dertig breidde Versteeg het personeel van de Vreem
delingendienst geleidelijk uit. Eind 1938 waren 43 korpsleden aan de dienst 
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verbonden. Het kaartsysteem, waarin ook gegevens uit andere bronnen 
werden opgenomen, omvatte toen tachtigduizend fiches.69 

De Centrale Recherche zette ook ongewenste vreemdelingen het land 
uit. In 1930 werden 1201 buitenlanders uit Amsterdam verwijderd, het me
rendeel door de Amsterdamse politie, een klein deel door de Rijksveld-
wacht en de Marechaussee. Het aantal uitzettingen nam gestaag af, een ten
dens die slechts werd onderbroken door het forse aantal van 1938 (gra
fiek 1). Van slechts een beperkt aantal gevallen is de reden bekend. De over
grote meerderheid beschikte niet over voldoende middelen van bestaan en 
voldeed zodoende niet aan het formele criterium voor toelating tot Neder
land. Een behoorlijk aantal had zich geprostitueerd. Ook waren er minder
jarigen die van huis waren weggelopen. Zo'n driekwart van de ongewenste 
vreemdelingen was Duitser.70 Als de hoofdcommissaris had besloten een 
vreemdeling uit te zetten, nam hij contact op met een zogeheten grenscom-
missaris van de Rijkspolitie die op zijn beurt contact opnam met het hoofd 
van politie in een grensgemeente. Op een afgesproken datum bracht een 
Amsterdamse rechercheur de vreemdeling naar de grens, veelal per trein, 
en droeg hem daar over aan een politieman van het betreffende buiten
landse korps. Kolk: 

'Uitzetting van vreemdelingen [...] was een dagje uit. Daar werd om gevochten. Het 
was ideaal. Als je er veel had, kon je met de Spoorwegen afspreken datje een aparte 
coupé kreeg. Dat waren nog die oude treinen waarvan de coupes aan de buitenkant op 
slot konden. Jezei tegen de conducteur: We kernen voor die en die trein, we willen graag 
voor zes man plaats hebben en een aparte coupé. [...]]e bracht ze netjes [per trein naar 
Enschede en vandaar te voet naar de grens bij Broekheurne]: het was eersteklas reizen. 
Je had er ook klanten bij die geld genoeg hadden, die niet uit armoede naar Nederland 
waren gekomen, maar die ze hier niet wilden hebben en die daarom werden uitgewe
zen. Die zaten er met een grote sigaret of een grote sigaar. Dan was het wel gek als zij 
n iet tegen je zeiden: Moetje er ook een? Als [de rechercheurs] wisten dater weer een golf
je kwam, probeerden ze van tevoren of ze die stek konden krijgen: "Wachtcomman
dant, kan ik deze keer mee naar Broekheurne?'"71 

Vreemdelingen die zich hadden ingelaten met communistische activitei
ten, werden vaak op een Russisch schip geplaatst. Vluchtelingen werden 
aanvankelijk niet terug geleid naar Duitsland. 

Geconfronteerd met de komst van Duitse vluchtelingen trachtte de Ne
derlandse regering eerst de Volkenbond te bewegen tot het treffen van een 
regeling om hen proportioneel over diverse landen te verdelen. Toen dui
delijk werd dat Hitler stevig in het zadel zat en dat in de nabije toekomst 
geen overeenstemming zou worden bereikt in de Volkenbond, besloot zij 
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vluchtelingen te gaan weren. Op 30 mei 1934 gaf de minister van Justitie de 
Inspecteur der Marechaussee nieuwe aanwijzingen voor het vreemdelin
gentoezicht. De aanwezige vluchtelingen met de Duitse nationaliteit en de 
staatlozen konden in Nederland blijven, maar nieuwkomers mochten zich 
voortaan slechts tijdelijk in Nederland ophouden. Als zij langer bleven dan 
zij vooraf aangaven, diende de politie hen het land uit te zetten. Illegaal 
binnengekomen joodse vluchtelingen uit Oost-Europa en 'niet-joodsche 
roode elementen' dienden naar het eigen land terug te worden gevoerd. 
Voor de laatste groep kwam Duitsland als bestemming uitsluitend niet in 
aanmerking als daar voor hen 'direct lijfsgevaar' dreigde. Met dit besluit 
werden vooral Oost-Europese joden en daarnaast politieke vluchtelingen 
hard getroffen.72 Hoewel de regering nog steeds geen visumplicht voor 
Duitsers wilde invoeren, probeerde zij de komst van Duitse vluchtelingen 
wel tegen te gaan. Het parlement gaf haar een wettelijke volmacht om niet-
visumplichtige vreemdelingen beperkingen op te leggen bij het aanvaar
den van arbeid in loondienst. Voortaan hadden zij een vergunning nodig 
om in bepaalde bedrijfstakken te werken. In augustus 1935 was het aantal 
afgeschermde sectoren opgelopen tot 87. De Vreemdelingendienst moest 
over elke aanvraag voor een vergunning advies geven.73 

Het schoksgewijze karakter van de vervolging van de joden in Duits
land werd weerspiegeld in de aantallen vluchtelingen die naar Nederland 
uitweken. Na de komst van de eerste grote groep in 1933 nam het aantal ge
staag af. Sommige ballingen keerden zelfs terug naar Duitsland. Dat blijkt 
ook uit de cijfers van de Vreemdelingendienst (grafiek 1). Het Comité voor 
Joodsche Vluchtelingen, dat het aantal om hulp vragende joodse vluchte
lingen registreerde, kreeg als gevolg van de antisemitische campagne van 
1935 weer meer verzoeken (tabel 1). Hoewel daarna in Duitsland de rust tij
delijk weerkeerde, was de druk op de joden zo groot dat de uittocht aan
hield. 

Toen eind 1937 de joden uit de Duitse economie werden gestoten en 
voorzien kon worden dat opnieuw velen het land zouden ontvluchten, ver
hardde de Nederlandse opstelling jegens de vluchtelingen. Motieven hier
voor waren onwil om de veronderstelde lasten van hun aanwezigheid te 
dragen, een vage angst voor vreemdelingen, met name voor arme Oost-
Europese joden, en een bekrompen zorg voor de regels in het internationa
le verkeer. Minister-president Colijn legitimeerde de hardere opstelling als 
volgt: 'Men maakt het den boosdoeners onder de staten wel gemakkelijk 
ongewenschte elementen (in hun oog) het eigen land uit te drijven wetend 
dat anderen er dan de zorg voor op zich nemen.'74 In mei 1938 liet minister 
van Justitie C.M.J.F. Goseling de Inspecteur der Marechaussee weten 'dat 
de tot nu toe gevolgde gedragslijn beëindigd moet worden en dat binnen
komst hier te lande van verdere vluchtelingen, onverschillig van welke na-
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tionaliteit, niet meer kan worden toegestaan'.75 Voortaan moesten alle 
vreemdelingen die illegaal de grens waren overgestoken het land worden 
uitgezet, ook naar Duitsland. Als zij aannemelijk maakten dat hun leven 
daar werd bedreigd, dienden de autoriteiten dit voor te leggen aan de mi
nister, die dan een beslissing zou nemen. De minister stelde driehonderd 
grenscontroleurs aan om de Marechaussee bij de grensbewaking te assiste
ren/6 Uit grafiek ï blijkt dat de nieuwe instructies wel effect hadden, maar 
niet zoveel als de minister beoogde. 

De regering begon nu ook Duits-joodse vluchtelingen terug te voeren 
naar Nazi-Duitsland. In de zomer van 1938 pleegden enkele van deze joden 
zelfmoord. Hun daad kreeg aandacht in de pers. Voor het eerst sinds 1933 
ontstond buiten de kring van particuliere hulpverleners aandacht voor het 
lot van de joodse vluchtelingen. Ook onder het Amsterdamse politieperso
neel dat joden naar de grens bracht en uitleverde aan de Duitse politie, ont
stond beroering. Een inspecteur die met enkele collega's een groep joden 
tijdens het transport per autobus naar de grensovergang Venlo-Kaldenkir-
chen moest bewaken: 'Versteeg zei met de hand op zijn hart tegen mij en 
ook tegen anderen die erbij betrokken waren: "Ik heb mij ervan overtuigd 
en ik weet zeker dat deze mensen geen leed zal geschieden. Jij doet dat 
transport/"77 Er zijn geen gevallen bekend van politiemannen die dit werk 
weigerden uit te voeren. 

De dochter van Versteeg herinnert zich dat haar vader op een avond kort 
na de Kristalnacht van 9 op 10 november 1938 een Duitse jood op bezoek 
kreeg die hem zijn ervaringen vertelde: 'Nadat mijn vader de bezoeker had 
uitgelaten [...], kwam hij [in de kamer terug) en zei hij: "Dat moet overdre
ven zijn geweest. Dat kan toch niet." Hij geloofde het niet. Ik zie hem nog 
in de kamer staan [en zeggen]: "Van normale mensen kan je dat niet ver
wachten."'78 Enkele dagen later verschenen in de pers uitvoerige getuigenis
sen van de gewelddaden, die alom ontzetting teweegbrachten. De Amster
damse gemeenteraad stelde huisvesting beschikbaar voor de vluchtelingen 
en een geldinzameling onder het publiek bracht een maand later een fors 
bedrag op. Onder druk van de publiciteit versoepelde minister van Justitie 
Goseling de instructies voor de grensbewaking enigszins. Een contingent 
van tweeduizend vluchtelingen werd toegelaten, later nog een van vijf
duizend. Hij liet bovendien weten dat joden uit de grensstreken die waren 
gevlucht voor concreet gevaar, tijdelijk mochten worden toegelaten en dat 
de terugvoering naar Duitsland voorlopig werd gestaakt. De nieuwe vluch
telingen zouden worden ondergebracht in speciale inrichtingen. In Am
sterdam waren twee gebouwen voor dit doel beschikbaar. Bij de Vreem
delingendienst meldden zich in de laatste weken van november talloze 
vluchtelingen, onder wie zo'n vierhonderd die illegaal de grens waren ge
passeerd. De dienst deed hun op eigen gezag de toezegging dat zij niet zou-
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den worden uitgeleid. De bij de leiding van het ministerie van Justitie hierdoor 
gewekte ergernis was vermoedelijk een van de redenen om op 15 december 
1938 de oorspronkelijke instructies in alle hardheid te herstellen.79 

Eind april 1939 spoorde de procureur-generaal de Amsterdamse politie 
aan om niet meer toe te staan dat illegale vluchtelingen bij particulieren 
verbleven. Zij diende hen terstond in een van de kampen onder te brengen, 
meer vaart te zetten achter het onderzoek naar de risico's die zij in Duits
land te duchten hadden en de uitleiding van ongewenste vreemdelingen te 
hervatten. Begin mei gaf de minister van Justitie de procureurs-generaal 
extra bevoegdheden bij het toezicht op de vreemdelingendiensten. Tegelij
kertijd verscherpte hij opnieuw de geldende richtlijnen. Beducht voor ne
gatieve publiciteit gaf Goseling deze ditmaal een geheim karakter: de pro
cureurs-generaal mochten de hoofden van politie alleen mondeling op de 
hoogte stellen. Belangrijkste verandering was een forse inperking van de 
geldigheidsduur van de vergunningen tot verblijf. 

De Amsterdamse korpsleiding deed echter niet langer mee. Kort daarna 
maakte zij met vertegenwoordigers van de vluchtelingencomités een infor
mele afspraak die afweek van de geldende richtlijnen. In ruil voor de belof
te van de comités dat illegale vluchtelingen zich zouden melden bij de poli
tie, verzekerde de korpsleiding dat zij hen niet zou opsporen, bij de Duitse 
politie geen navraag zou doen naar hun antecedenten en hen bij aanmel
ding niet zou oppakken en uitleiden. Deze soepele opstelling leidde er in
derdaad toe dat meer vluchtelingen zich bij de Vreemdelingendienst in
schreven (grafiek 1).80 

Van Thiel, die op 1 januari 1940 aantrad als procureur-generaal, wilde 
werk maken van zijn toezichthoudende taak bij het vreemdelingenbeleid 
maar ontdekte na enkele weken de coulante praktijk van de Amsterdamse 
politie. Hij liet de minister weten: 'Ik kan de gedachte niet van mij houden 
dat de toestand in Amsterdam bij de Vreemdelingendienst niet in orde is en 
dat wij bedrogen worden.'81 Van Thiel liet zijn rijksrechercheurs enkele 
vluchtelingen ondervragen en ontdekte zo dat de comités van de geheime 
ministeriële richtlijnen op de hoogte waren en dat zij de vluchtelingen in
strueerden een valse opgave te doen van de datum van hun komst naar Ne
derland. Hij ontbood daarop de voorzitters van de hulpcomités. Deze ont
kenden de politie te misleiden en informeerden hem over de afspraak met 
de Vreemdelingendienst. Van Thiel schreef triomfantelijk aan de minister: 

'Dit zijn nu de vertegenwoordigers van comités waarmede samengewerkt moet worden 

en die zich niet ontzien de politie te laten beliegen en bedriegen en die medewerken om 

de ten aanzien van de vreemdelingen geldende regelen te saboteren. [...] Mijn meening 

zou dit zijn, we hebben nu een stok in de hand gekregen en kunnen daarmede thans [de 

Amsterdamse politie] gevoelig slaand' 
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De procureur-generaal riep Versteeg en de chef van de Vreemdelingen
dienst op het matje. De korpschef erkende het bestaan van de afspraak met 
de hulpcomités maar hield vol dat deze berustte op de geheime richtlijnen 
van mei 1939. Omdat die laatste hem mondeling door Van Thiels voorgan
ger waren medegedeeld, kon de procureur-generaal weinig tegen hem uit
richten. Versteeg beloofde beterschap. Op 22 en 25 mei 1940, twee weken na 
de capitulatie, werden opnieuw Duitse vreemdelingen over de grens ge
bracht. Daarna werd de uitleiding op aandrang van de bezetter stopgezet.83 
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