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4 
Zelfdiscipline onder Duitse supervisie 

Op de avond van 14 mei 1940, na slechts vijf oorlogsdagen die niets dan pa
niek en chaos hadden laten zien, capituleerde het Nederlandse leger. De in
tocht van Duitse militairen een dag later volgt op het abrupte vertrek van 
koningin Wilhelmina met haar gezinsleden en van het voltallige kabinet. 
Hitler stelde na korte tijd een rijkscommissariaat in dat het Duitse gezag in 
Nederland zou uitoefenen. De Oostenrijkse nazi Arthur Seyss-Inquart kreeg 
als zijn persoonlijke vertegenwoordiger de leiding. Omdat de veldtocht te
gen België en Frankrijk nog niet was afgesloten, werd extra veel belang ge
hecht aan rust en orde. Het Amsterdamse stadsbestuur en de politie kregen 
opdracht het toezicht op de bevolking te versterken. Na de capitulatie was 
het in de hoofdstad opmerkelijk kalm. Men had geen flauw idee van wat 
komen ging. De afwezigheid van de vorstin, symbool van het Nederlandse 
gezag, verhevigde de onzekerheid. Hoewel overal de draad van het gewone 
leven weer werd opgepakt, vonden de stadsbestuurders het nodig om hun 
gezag tegenover de bevolking krachtig te bevestigen. Burgemeester De 
Vlugt verzekerde dat hij de belangen van de gemeente bleef behartigen, 
'niet door een karakterlooze serviliteit te toonen, waarvoor niemand ach
ting heeft, maar door een vastberaden plichtsbetrachting, die zich ook ken
merkt door stipte en getrouwe nakoming van hetgeen in de Verordeningen 
van de Duitsche Autoriteiten en in onze wet en verordeningen is voorge
schreven of vastgelegd'.' Hoewel de bezetter herhaaldelijk aandrong op 
verscherping van het politieoptreden, hield de burgemeester de bevolking 
met nadruk voor dat er geen enkel 'verschil van inzicht bestaat tusschen de 
Duitsche Autoriteit en de Gemeentelijke Overheid over hetgeen onder rust 
en openbare orde dient te worden verstaan'.1 

Bestuur en politie in Amsterdam waren in mei 1940 voldoende toege
rust om ordeverstoringen in de kiem te smoren. Het Uniformverbod en de 
Wet op de Weerkorpsen beperkten radicale politieke organisaties in hun 
optreden in het openbaar. De Algemene Politieverordening bond demon
straties en colportage aan strakke regels. Het Ambtenarenverbod voor
kwam infiltratie van het ambtelijk apparaat. Al deze wetten en verordenin
gen, die in 1933 en 1934 waren uitgevaardigd en hun effectiviteit hadden 
bewezen, bleven na de capitulatie intact. De politie trad op als voorheen en 
vooralsnog verleende de bezetter de NSB geen speciale gunsten. Toch nam 
na enkele weken de druk allengs toe. NSB'ers ondermijnden met gerichte 
provocaties stelselmatig het gezag van het politiepersoneel op straat en 
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overtraden het Uniformverbod en de regels voor colportage. Het personeel 
op straat, onzeker vanwege een strakke centrale leiding die precieze maar 
niet altijd eenduidig toepasbare instructies gaf en scherp toezicht hield op 
de uitvoering, voelde zich na de capitulatie onvoldoende in de rug gedekt. 
Terwijl het aantal dagorders en telegrammen van het hoofdbureau toenam 
en de richtlijnen herhaaldelijk veranderden, verscheen op de achtergrond 
de bezetter als extra toezichthouder. In juni 1940 drongen de chefs van de 
afdelingsbureaus met klem bij Versteeg aan op meer duidelijkheid. Zonder 
resultaat, zo kan uit diens eigen notities worden opgemaakt: 'op een gestel
de vraag medegedeeld dat colportageverboden onverzwakt van kracht blij
ven, dat het optreden steeds correct moet zijn en dat als geen verstoring der 
orde viel te duchten, ook op sommige plaatsen colporteurs oogluikend 
konden worden toegelaten echter geen zich heen en weer bewegende col
portage op plaatsen vallende onder colportageverbod'.3 Het vastberaden 
publieke optreden van de politieautoriteiten stond in schril contrast met 
het gebrek aan houvast dat zij de eigen ondergeschikten boden. 

Versteeg was net als De Vlugt na de capitulatie bovenal bezorgd over het 
behoud van rust en orde. Uit vrees voor Duitse interventies was hij geneigd 
het zekere voor het onzekere te nemen. Het ontbreken van een eenduidig 
beleid kwam evenwel mede voort uit een verdere verschuiving van de ge
zagsverhoudingen in het politiebestel. De procureur-generaal, die sedert 
het Rijkspolitiebesluit via de commissarissen van de sectiebureaus invloed 
had verworven op de ordehandhaving, breidde zijn bemoeienis verder uit: 
eerst informeel, eind juni ook formeel. Hij drong de burgemeester, van 
oudsher belast met de ordehandhaving, naar het tweede plan. Geconfron
teerd met twee gezagdragers die zich beiden met de openbare orde bemoei
den en die niet dezelfde koers voeren, richtte Versteeg zich meer en meer 
naar de procureur-generaal. 

De meidagen 

Dat oorlog met Duitsland onvermijdelijk was, drong in Nederland laat en 
bovendien moeizaam door. Pas in een laat stadium begon het Amsterdamse 
stadsbestuur zich voor te bereiden. De inbreng van het plaatselijke garni
zoen werd weloverwogen beperkt gehouden en over de bijdrage van de 
Vrijwillige Burgerwacht bestond nog in 1939 onenigheid.4 De Luchtbe-
schermingsdienst, ook een vrijwilligersorganisatie, kampte met interne 
onvrede over zijn schamele uitrusting. Toen de vakhoofden in hetzelfde 
jaar uit protest wegbleven bij een inspectiebezoek van de vorstin, werden 
zij terstond vervangen door de chefs van de politiebureaus in de stad, tot 
tevredenheid van Versteeg, die immers eerder had geijverd voor integratie 
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van de brandweer in de politieorganisatie.5 Voor de financiering van lucht
afweergeschut rekende men ten onrechte op particuliere fondsen zoals tij
dens de Eerste Wereldoorlog.6 De politieke ontwikkelingen in Europa leken 
alleen een kleine minderheid te interesseren. Hoewel de voedselsituatie 
nijpend was en elementaire levensmiddelen slechts op de bon verkrijgbaar 
waren, sloegen protestacties van de CPN niet aan.7 Een protestvergadering 
tegen de bezetting van Polen, vooral gericht tegen het Duitse optreden te
gen de joden daar, had als motto de woorden van koningin Wilhelmina 
'Wij willen onszelven zijn en blijven', een uitspraak die vermoedelijk vrij 
goed de algemene gemoedstoestand vertolkte. 

Het bericht van de Duitse aanval op vrijdagochtend 10 mei 1940 trof de 
Amsterdamse politieautoriteiten niet onvoorbereid. Ten minste éénmaal 
eerder hadden ze zo'n melding ontvangen. In april was reeds de staat van 
beleg ingesteld en enkele dagen tevoren had Versteeg naar aanleiding van 
de gespannen internationale situatie alle verloven van het hogere perso
neel ingetrokken.8 Op 10 mei kwamen de korpschef, de burgemeester en de 
procureur-generaal in alle vroegte bijeen in het hoofdbureau van politie en 
namen onmiddellijk een reeks vooraf geprepareerde maatregelen. Het ge
hele politiekorps, de burgerwacht en de Luchtbeschermingsdienst werden 
gemobiliseerd. In het hoofdbureau werd de Stormbrigade paraat gehou
den. Politie en burgerwacht kregen de opdracht om de belangrijkste ge
bouwen in de stad te bewaken en de kringhuizen van de NSB te bezetten. 
Enkele honderden NSB'ers werden opgepakt en in de Markthallen geïnter
neerd. Op allerlei plaatsen dromde het publiek samen om bijvoorbeeld 
luchtgevechten te aanschouwen. Geruchten deden de ronde, over bombar
dementen, over de aanwezigheid van Duitse parachutisten in burger en over 
sabotage door NSB'ers.9 

Twee dagen later liet Versteeg vijf korpsleden oppakken op verdenking 
van sympathie voor de vijand: de inspecteurs Bram Harrebomée, Douwe 
Bakker en Leen Ponne en twee agenten. Hij had het speciaal voorzien op 
Harrebomée omdat deze in 1937 de pers had ingelicht over het drukkende 
toezicht van de Centrale Controle, een daad waarvoor hij hem disciplinair 
had gestraft. Begin 1940 had Versteeg bovendien een onderzoek laten in
stellen naar diens politieke gezindheid maar dat had geen bezwarende fei
ten opgeleverd. 'Hij is volkomen lijdelijk en geeft zich in dit opzicht in 
niets bloot,' moest Versteeg tandenknarsend constateren.10 Onduidelijk is 
welke verdenkingen tegen de andere vier bestonden. Een agent werd aan
gegeven door zijn collega's. De bewijzen waren niet hard. Achteraf kan 
worden vastgesteld dat de drie inspecteurs inderdaad sympathie koester
den voor het nationaal-socialisme en weliswaar geen lid van de NSB waren 
maar vanaf voorjaar 1938 wel maandelijks heimelijk met enkele geestver
wante collega's bijeenkwamen op zogeheten kameraadschapsavonden." De 
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vijf werden op de werkplek gearresteerd, ontwapend en naar het hoofdbu
reau gevoerd, waar zij werden verhoord. Vervolgens werden zij vastgezet: 
eerst in de marechausseekazerne in de Watergraafsmeer, daarna in het Huis 
van Bewaring aan de Weteringschans.'2 

De Amsterdamse autoriteiten hielden al snel na het begin van de oor
logshandelingen rekening met een militaire nederlaag. Op zaterdag n mei 
lieten zij uit voorzorg de kaartsystemen van de Inlichtingendienst vernie
tigen. Hevige gevechten in de buurt van Den Haag maakten het toen al on
mogelijk om deze volgens voorschrift over te brengen naar het ministerie 
van Justitie. De kaarten werden verbrand in de ovens van het hoofdbureau 
en bij de vuilverbranding. De registers van de Vreemdelingendienst en van 
de Centrales die verbonden waren met de IKK, werden intact gelaten.13 

Tegen beter weten in hield Versteeg het personeel een optimistisch 
beeld van de situatie voor. Nog in de ochtend van 14 mei liet hij weten 'dat 
er geen enkele reden is den toestand donker in te zien. De verdediging van 
de vesting Holland is volkomen intact en de legerleiding beheerst daar den 
toestand volkomen. [...] Ik doe dan ook een beroep op U allen geen geloof te 
hechten aan praatjes welke door onverantwoordelijke elementen en enkele 
gedeserteerde militairen worden verspreid.'14 Later die dag dwong de Duit
se luchtmacht met een bombardement op Rotterdam het Nederlandse leger 
tot overgave. Enkele tientallen Amsterdammers pleegden daarop zelfmoord, 
onder wie een inspecteur van politie.15 

Diezelfde avond stelde Versteeg de vijf geïnterneerde korpsleden in vrij
heid. Bakker in zijn dagboek: 

'[Zij] bakken nu zoete broodjes. Wisten niet dat wij het zoo slecht hadden. Heb Van 
Thiel gezegd dat ik hem hartgrondig heb verwenscht [...]. Versteeg noemde mij bij den 
voornaam en zeide dat hem het hart brak toen hij de mededeeling aan mij moest doen. 
Enfin, wat er van zij, wij waren vrij en met opgeheven hoofd toonden wij ons aan de 
verbaasde druiloren van het hoofdbureau [...]. Een weelde: met de auto van de hoofd
commissaris thuis gebracht. Dezezegt. "Douwe, de groote sodemieter is Van Thiel.""6 

De drie inspecteurs zouden zich spoedig ontpoppen als actieve nationaal
socialisten en zouden later optreden als aanjagers van de nazificatie van het 
politiekorps. 

Op woensdag 15 mei trok de Wehrmacht Amsterdam binnen. Kort daar
voor was bekend geworden dat koningin Wilhelmina met de regering naar 
Engeland was gevlucht en de regeringsmacht had overgedragen aan de op
perbevelhebber van het Nederlandse leger, hetgeen ook in het Amsterdam
se korps ontsteltenis en ontzetting teweegbracht.17 Inspecteur Van Blitters-
wijk van het bureau Verkeerspolitie had opdracht om toezicht op het publiek 
te houden bij de intocht van het Duitse leger: 
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'Ik was naar deAmsteldijk gestuurd en heb daar zitten grienen in een motor met zij

span toen ik dat zag binnenkomen. Ik zag een paar collega's, onder anderen Bram Har-

rebomée waar ik zeer goed mee bevriend was, met die Duitsers optrekken en de Hitler

groet brengen. Harrebomée was kort daarvoor uit het gevang bevrijd. Die Duitse 

pantserauto's komen eraan. Je ziet er Nederlandse helmen op staan. Op een gegeven 

momentwerd het mij teveel.nS 

De volgende dag vond in het stadhuis de eerste ontmoeting plaats tussen 
het stadsbestuur en een vertegenwoordiger van de Wehrmacht. De com
mandant sloeg direct een bedillerige toon aan: 'Die Polizei muss energisch 
werden, nicht zu gemütlich."9 Hij gaf opdracht de bevolking op te roepen 
alle wapens bij de politie in te leveren. De politie moest de geweren van de 
burgerwacht inzamelen. De Luchtbeschermingsdienst werd ingezet bij het 
toezicht op de naleving van nieuwe, Duitse verduisteringsvoorschriften. 

De Amsterdamse gezagdragers gehoorzaamden de Duitse militaire 
machthebbers stipt. Men deed zelfs geen poging tot een eigen inbreng. De 
eigen Inlichtingendienst werd opgeheven, het personeel ondergebracht bij 
de Centrale Recherche en bij het parket van de procureur-generaal. Ver
steeg instrueerde de korpsleden om hem terstond te berichten over 'alle 
sabotagegevallen met voor de bezetting vijandige strekking zoomede po
gingen daartoe'.20 Aan de Geheime Feldpolizei - de veiligheidsdienst van 
het Duitse leger - werden prompt de Duitse spionnen uitgeleverd die zich 
in Nederlandse gevangenschap bevonden. Ook hun dossiers werden over
gedragen.21 Versteeg wees inspecteur J.H. Heyink van de Centrale Recher
che aan als verbindingsofficier. In opdracht van de Geheime Feldpolizei 
verrichtten Heyink en zijn rechercheurs enkele opsporingsonderzoeken en 
verwijderden zij boeken met een anti-nationaal-socialistische strekking uit 
boekhandels.22 De Duitse dienst arresteerde zelf enkele tientallen personen 
op verdenking van spionage ten gunste van Engeland. Inspecteur Bakker 
in zijn dagboek: 'De grote nerveuze drukte begint wat af te zakken. Duitse 
soldaten beginnen met arrestaties: in de K. Meerhuizenstraat werden drie 
personen gearresteerd. Een ervan die trachtte te ontvluchten, werd neerge
schoten.'23 De Amsterdamse bestuurders lieten de Duitse dienst zijn gang 
gaan en zagen af van een onderzoek naar het lot van de arrestanten. Ver
steeg gaf later als motief voor de afzijdige opstelling dat navraag 'de ver
houding tusschen de Sicherheitspolizei en de Nederlandsche politie zou 
kunnen vertroebelen'.24 Waarnemend hoofdcommissaris Broekhoff zette 
zich in voor twee politiemannen onder de arrestanten: vader en zoon Hoo-
genboom. Op persoonlijke titel bepleitte hij hun vrijlating bij Himmler, die 
hij had ontmoet in het kader van de IKK.2S Eind oktober 1940 keerden zij in 
Amsterdam terug. De anderen kwamen uiteindelijk in het concentratie
kamp Sachsenhausen terecht. Slechts enkelen overleefden de oorlog. 
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Het publiek discipline bijbrengen 

Al tijdens de mobilisatie van het Nederlandse leger maar zeker gedurende 
de eerste weken na de capitulatie was het in Amsterdam opmerkelijk rus
tig. De gezagdragers die tijdens het Jordaanoproer het onvoorspelbare ge
drag van de bevolking hadden leren kennen, trachtten niettemin het be
staande repressieve politietoezicht nog verder te intensiveren. Versteeg 
spoorde zijn personeel per diensttelegram aan tot scherper optreden tegen 
wetsovertreders. Officier van justitie H.A. Wassenbergh riep zijn hulpoffi
cieren in het korps op om processen-verbaal van misdrijven tegen de open
bare orde onmiddellijk in te dienen. Zij konden de daders meteen bij hem 
voorgeleiden, zodat zij niet op vrije voeten kwamen en direct terecht kon
den staan.26 Versteeg vertolkte de gevoelens in het bestuur toen hij begin 
juni de 'rust en kalmte' in de stad toeschreef aan tijdelijke gunstige facto
ren zoals 'de druk van de Duitsche bezetting, waaronder de ingezetenen 
thans nog leven, het mooie weer, de korte nachten'. Wanneer eenmaal het 
besef zou doordringen dat een vreemde mogendheid het land had bezet, 
was het zijns inziens goed mogelijk dat het publiek 'in wanhoop, mogelijk 
dan een of anderen dag zijn bezinning kwijtraakt en hier ter stede tot ex
cessen overslaat'.27 Op basis van deze inschatting vroeg Versteeg de burge
meester toestemming om de bewapening van zijn korps uit te breiden en 
openstaande vacatures in te vullen. Bovendien pleitte hij voor een blijven
de aanwezigheid van Marechaussee en Rijksveldwacht. De Vlugt gaf de ge
vraagde toestemming prompt. De rijksoverheid, die beide rijkspolitiekorp
sen dirigeerde, trok echter de betrokken eenheden kort daarop uit de stad 
terug op aandrang van de bezetter.25 

Het gedrag van de bevolking gaf geen aanleiding tot verscherpt optre
den van politie en justitie. Uit de statistieken van misdrijven en overtredin
gen blijkt - zeker als strenger politietoezicht wordt verdisconteerd - dat 
het publiek zich de eerste weken van de bezetting voorzichtiger gedroeg 
dan voorheen. In mei en juni werden veel minder overtredingen van de ver
keersregels geconstateerd. Het aantal verkeersongelukken halveerde zelfs. 
Zowel het aantal geconstateerde overtredingen van de drankwet als het 
aantal gevallen van openbare dronkenschap liepen fors terug (grafiek 10). 
Het aantal misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag 
nam in juni weliswaar toe, maar deze stijging kan althans gedeeltelijk wor
den toegeschreven aan verscherpt politietoezicht (grafiek 7). Soortgelijke 
misdrijven die niet afhankelijk zijn van politieoptreden maar van aangifte 
door het publiek, zoals gevallen van belediging (grafiek 11) en van aantas
ting van de persoonlijke vrijheid, namen immers wel af. 

De snelle capitulatie had indruk gemaakt op de bevolking. Hoewel de 
veldtocht van de Wehrmacht nog niet was afgesloten, was het Duitse mili-
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taire overwicht op het Europese continent reeds onmiskenbaar. Velen 
maakten zich zorgen hoe in deze situatie de nationale identiteit kon wor
den bewaard. Het correcte en terughoudende eerste optreden van Duitse 
soldaten op straat versterkte de onwerkelijke sfeer. De rijkscommissaris 
ontbond het parlement en gerechtigde zichzelf het Nederlandse bestuurs
apparaat bindende instructies te geven. Het legalistisch ingestelde bestuur 
erkende de usurpatie; zelfs de Hoge Raad zou dit uiteindelijk doen. Het 
publiek maakte de NSB tot zondebok en hoopte voor alles dat de bezetter 
deze beweging niet aan de macht zou brengen. Toen na enkele weken tot de 
NSB doordrong dat zij louter op grond van haar geestverwantschap met de 
bezetter geen regeringsmacht zou krijgen maar eerst tegenover de nieuwe 
machthebbers haar bruikbaarheid als instrument moest bewijzen, begon 
de partij zich te manifesteren met vergaderingen en demonstraties en kre
gen individuele partijleden lak aan de wetten en verordeningen die hun 
optreden op straat aan banden legden.29 

De Amsterdamse politieautoriteiten, medio juni 1940 geconfronteerd 
met allengs brutaler optreden van NSB'ers, stelden zich minder ferm op 
dan zij direct na de capitulatie publiekelijk hadden aangekondigd. Toen de 
NSB haar eerste openbare vergadering bekendmaakte, nam Versteeg uit 
vrees voor massale overtreding van het Uniformverbod contact op met de 
NSB-leiding, iets wat hij voor de Duitse inval welbewust nooit had gedaan. 
Na toezegging dat de partij haar leden zou oproepen om op weg naar de 
vergadering geen uniform te dragen, droeg hij zijn personeel op 'gematigd' 
op te treden, dat wil zeggen geen verbalen op te maken.30 De bijeenkomst 
verliep zonder grote incidenten. Kort daarna liet de procureur-generaal de 
korpsleiding weten dat overtreding van het Uniformverbod voortaan oog
luikend kon worden toegelaten: vooruitlopend op een intrekken van het 
verbod diende het politieoptreden niet langer gericht te zijn tegen NSB'ers 
maar juist tegen personen die NSB'ers in uniform lastig vielen. Versteeg: 
'Het standpunt is dus zoo dat het publiek zich moet vertrouwd maken met 
het vertoonen van de uniform en dat het in dit opzicht discipline heeft te 
leeren.'3' Van Thiel gaf met zijn opmerkelijke richtlijn een radicale wen
ding aan de ordehandhaving, een terrein dat van oudsher aan de burge
meester behoorde. Versteeg volgde de aanwijzing op, het personeel op straat 
deed dat vooralsnog niet of nauwelijks. Twee weken later werd het verbod 
inderdaad ingetrokken. Kort daarna gebeurde dat ook met het Ambtena
renverbod en werd colporteren onder voorwaarden toegestaan.32 

Op zaterdag 29 juni, de verjaardag van prins Bernhard, werd hier en 
daar de vlag uitgestoken en droegen wandelaars op straat een anjer in hun 
knoopsgat. Tevoren was niet eenduidig bekendgemaakt of en hoe de bevol
king haar aanhankelijkheid aan het koningshuis mocht betuigen. Versteeg 
had zijn personeel geïnstrueerd er bij het publiek op aan te dringen zulke 

1 0 6 

I 



I 

uitingen achterwege te laten en alleen in te grijpen als de orde werd ver
stoord. De NSB had haar leden opdracht gegeven om die dag niet in uni
form op straat te verschijnen. Onder deze omstandigheden ontstond in de 
stad spoedig een euforische sfeer. Mensen schoolden samen. De schrik die 
velen sedert de capitulatie in zijn greep had, viel plotseling weg. In de mid
dag werd de opgetogenheid van het publiek bruut verstoord door een een
heid van de Ordnungspolizei die hard insloeg op een optocht van matrozen 
en gedemobiliseerde militairen in de buurt van de Koninginneweg. Onder 
de bestuurders ontstond daarop paniek. De Duitse politieleiding had na
melijk de ingreep niet aangekondigd en was na afloop onbereikbaar. Om
dat het publiek zich elders in de stad aaneen bleef sluiten, vreesden de poli
tieautoriteiten nieuwe confrontaties.33 Versteeg riep zijn personeel per 
telegram op om 'onverzwakt krachtig doch met oordeel en tact1 tegen orde
verstoringen op te treden. Tegen Duitse soldaten diende evenwel geen ge
weld te worden gebruikt 'daar zulks zeer ernstige gevolgen zal hebben'.34 

Ook in de uren daarna slaagden de gezagdragers er niet in om met de Duit
se politieleiding in contact te komen. De volksoploop ontaardde aan het 
eind van de dag in vechtpartijen op allerlei plaatsen in de stad. Inspecteur 
Bakker noteerde in zijn dagboek: 

'In den avond liepen duizenden opgeschoten demonstranten met bloemen te hoop en 
trachtten tot het Paleis op den Dam door te dringen. Dit werd belet en toen begon de 
herrie. (...] Kleine wA-aj"deelingen [= knokploegen van de NSB] die nog in actie waren, 
veegden op Rembrandt- en Thorbeckeplein caji-terrassen schoon. Telkens opstootjes 
van zingende en blèrende idioten met witte anjers die gretig door de sjacherende joden 
werden verkocht.'35 

Gebonden aan de strikte instructies van de eigen leiding moest het politie
personeel lijdzaam aanzien hoe Duitse soldaten er herhaaldelijk op los 
sloegen. 

Na 'Anjerdag' was de ontreddering in het Amsterdamse bestuur groot. 
Het voelde zich gepasseerd door de interventie van de Ordnungspolizei en 
begreep dat Duitse soldaten de ongeregeldheden 's avonds bewust in de 
hand hadden gewerkt. Versteeg overwoog het bijltje erbij neer te leggen.35 

Procureur-generaal Van Thiel daarentegen, die kort daarvoor van het colle
ge van secretarissen-generaal de bevoegdheid had gekregen vergunningen 
voor vergaderingen en demonstraties te verstrekken, riep de korpschefs 
van zijn ressort bijeen voor een bespreking met als doel meer eenheid in het 
politieoptreden aan te brengen. De bijeenkomst voorzag in een behoefte, 
zodat men besloot voortaan maandelijks samen te komen.37 

De machtsconcentratie in het politiebestel bood het personeel op straat 
weinig soelaas. Regelmatig werden geldende instructies voor de ordehand-
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having herroepen en NSB'ers kregen steeds meer speelruimte. Bij onterecht 
optreden volgde algauw een reprimande. Hoewel in juni 1940 de richtlijn 
dat colportage niet mocht worden ondersteund met stemgeluid nog van 
kracht was, vereiste optreden tegen colporterende NSB'ers grote omzich
tigheid. Inspecteur-wachtcommandant Duisterwinkel van bureau Warmoes
straat: 

'Ik kwam om vier uur in dienst. Ik reed nog met mijn fietsje op het Damrak, in uni
form, toen ikeen nieuwe ploeg agenten de straat op zag gaan. Ik zei: "Jongens, ikgeloof 
dat het misgaat. Hou elkaarwat in de gaten. Laat iedereen die in de buurt surveilleert, 
een beetje naar het Damrak komen. Ik kom meteen op straat." 

Ik voorzag al dat het knokken werd en zei: "Luister, niet knokken. Je magpas met 
de gummistok slaan, als ik mijn klewang trek. Maar dan kan je ook zo hard slaan als 
je wilt." 

Dat is een goede afspraak, niet? Als een inspecteur dat zei en ter plekke bleef, hoef
den die agenten zich geen zorgen meertemaken. 

Ik liep op het Damrak. Plotseling ging zo'n NSB'er voor mij staan en zei provoce
rend: "Volk en Vaderland." Ik riep: "Arrestant!" Er was onmiddellijk een agent die hem 
vastgreep. Die NSB 'er verdedigde zich en tot onze vreugde kwam een tiental anderen 
hem helpen. Ik trok direct mijn klewang en die agenten sloegen daarop met volle kracht 
op hen in. Dat kon je verdedigen: een arrestant mag men niet ontzetten.'38 

Inmiddels had Nazi-Duitsland de veldtocht tegen Frankrijk met succes af
gesloten. Een groot deel van dat land was bezet en met het resterende deel 
was een wapenstilstand gesloten. Weinig wees erop dat het Duitse over
wicht op het Europese vasteland niet duurzaam zou zijn. 

De beschikbare statistische gegevens bevestigen het beeld dat de Am
sterdamse bevolking in juli en augustus 1940 niettemin nog steeds de kat 
uit de boom keek. Het aantal misdrijven tegen de openbare orde en het 
openbaar gezag was in deze maanden even gering als in de eerste weken na 
de inval; het aantal geregistreerde vernielingen nam iets toe (grafiek 7 en 
9). Wel werd vaker aangifte van belediging gedaan, wat vermoedelijk voort
vloeide uit het optreden van NSB'ers (grafiek 11). Het bioscoopbezoek, een 
andere aanwijzing voor het gedrag van de bevolking, vertoonde een aan
zienlijke afname in vergelijking met voor de inval (grafiek 12). Het aantal 
verkeersongevallen was ook beduidend kleiner, maar dit kan ten dele wor
den verklaard uit de verminderde verkeersintensiteit vanwege de benzine-
distributie. 

Allerwegen werd verwacht dat de bevolking op de verjaardag van prin
ses Irene, 5 augustus, opnieuw haar aanhankelijkheid aan het koningshuis 
zou betuigen. Rijkscommissaris Seyss-Inquart verbood nadrukkelijk elk 
demonstratief gedrag op die dag. Bovendien drongen de secretarissen-
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generaal bij de lokale bestuurders aan op passende maatregelen. Burge
meester De Vlugt, al weken op zoek naar een mogelijkheid om de verloren 
zeggenschap over de ordehandhaving terug te winnen, besloot om zich 
met een oproep tot de bevolking te wenden. Hij wilde het publiek voorhou
den dat Amsterdam weliswaar normaliter het feest uitbundig zou hebben 
gevierd maar dat men vanwege de bezetting zijn gevoelens niet publieke
lijk diende te tonen en dat hij zich gedwongen zag de politie streng te laten 
optreden tegen demonstratief gedrag. De Vlugt kreeg echter niet de kans 
zich te doen gelden. Secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken K.J. Fre-
deriks, vooraf telefonisch van de inhoud van de verklaring op de hoogte ge
bracht, blokkeerde de bekendmaking. Alleen het decreet van de rijkscom-
missaris mocht worden gepubliceerd. Eind juli 1940 was de burgemeester 
nagenoeg geheel beroofd van invloed op de openbare orde.39 

De erkenning van het Rechtsfront 

Uit zorg om het behoud van hun positie en identiteit zochten de verzuilde 
vakorganisaties na de capitulatie naar een gezamenlijke opstelling. In juli 
1940 richtten de drie bonden van lager politiepersoneel de Centrale Politie 
Federatie (CPF) op. De BHPN ging in de zomer van 1940 eveneens met zijn 
verzuilde partners samen maar gaf geen gehoor aan een uitnodiging om 
zich ook bij de CPF aan te sluiten. De APB, die in het hoofdstedelijk korps 
een ruime meerderheid van het lagere personeel verenigde maar niet tot 
het Georganiseerd Overleg was toegelaten, werd buitengesloten. De samen
werking tussen de politiebonden ging niet zo ver dat de vete met de APB 
werd bijgelegd of de kloof tussen hoger en lager personeel werd overbrugd. 

Voor NSB-sympathisanten in het Amsterdamse korps brak na de capitu
latie een verwarrende tijd aan. Vanwege de omzichtige behandeling door 
de korpsleiding voelden zij zich gesterkt maar tegelijkertijd ondervonden 
zij dat in de dagelijkse werkzaamheden vrijwel niets veranderde.40 De eer
ste politieke initiatieven kwamen van de drie inspecteurs die tijdens de 
meidagen waren geïnterneerd: Bakker, Harrebomée en Ponne. Eerst zoch
ten zij elkaar op in de Nationale Ambtenaren Bond (N AB), een mantelorga
nisatie van de NSB, na enkele weken profileerden zij zich in en buiten het 
korps openlijk als nationaal-socialisten.41 Bakker bezocht bijvoorbeeld in 
juni 1940, terwijl het Ambtenarenverbod formeel nog van kracht was, een 
Landdag van de NSB in Lunteren. Na afloop noteerde hij: 'Was voor het 
eerst op de Goudsberg: indrukwekkende bijeenkomst met 40000 à 50000 
bezoekers. [...] Een fijne, heerlijke dag: was er in zwart hemd. Terug flink 
gezongen.'42 Na de opheffing van het Ambtenarenverbod eind juni werd 
het drietal meteen lid van de NSB.43 
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Onder de gegeven omstandigheden was de vakorganisatie het kader 
waarbinnen de NSB-inspecteurs zich het gemakkelijkst politiek konden 
profileren. Gealarmeerd door de oprichting van de CPF besloten zij om de 
N AB links te laten liggen en een eigen nationaal-socialistische vakorganisa
tie op te richten. Op 26 juli 1940 kwamen zij met dat doel bij Ponne thuis 
bijeen. Aanwezig waren ook de directe chef van Bakker, commissaris Hans 
Krenning van sectiebureau Stadhouderskade, en inspecteur C.J. de Vries 
Humel, beiden 'sterk sympathiserend' met de NSB. De oprichters van de 
nieuwe bond werden deels gedreven door politiek opportunisme, deels 
door een radicale variant van het wijder verbreide streven naar eenheid. Zij 
wilden hoger en lager personeel in één organisatie bijeenbrengen en koes
terden de stellige hoop dat de bezetter die organisatie vervolgens met de 
leiding over de zich aaneensluitende politievakverenigingen zou belasten. 
Zij waren het snel eens en lieten vervolgens de keuze van een bestuur zoals 
het nationaal-socialisten betaamde over aan NS B-leider Mussert. Het is dui
delijk, schreef Bakker, 'dat de Leider hier de richtlijn dient aan te geven 
langs welke de nationaal-socialisten hebben te marcheeren'.44 Mussert ver
welkomde het initiatief en wees de Alkmaarse rechter H.M. Fruin aan als 
leider. De nieuwe organisatie, Rechtsfront geheten, bestond uit drie delen: 
justitie, politie en advocatuur. Bakker werd leider van de afdeling Amster
dam van groep B (politie). Ook Ponne en Harrebomée kregen functies in de 
nieuwe organisatie. Begin augustus vond in het paviljoen van het IJsclub-
terrein aan de Van Baerlestraat de eerste openbare bijeenkomst plaats. Bak
ker en Ponne voerden er wat onwennig het woord. Ruim honderd korps-
leden meldden zich als lid aan.45 

Versteeg gaf de N s B-sympathisanten mondjesmaat meer speelruimte. 
Hij liet bijvoorbeeld na de opheffing van het Ambtenarenverbod het dag
blad van de NSB tot de wachtlokalen toe.46 De NSB-inspecteurs waren ech
ter niet tevreden; zij wilden de korpschef hoe dan ook een slag voor blijven. 
Nadat zij als N SB-lid de taak hadden gekregen om discipline aan te brengen 
in de WA, ontstond al snel het plan om in dit korps een eigen politievendel 
op te richten.47 De inspecteurs begonnen leden te werven en verspreidden 
daarbij een pamflet dat de suggestie wekte dat reeds tachtig korpsleden 
waren toegetreden en dat de hoofdcommissaris voor oefeningen van de WA 
verlof verleende.4S Eind juli benaderde Harrebomée zijn vriend Van Blit-
terswijk: 

'Bram Harrebomée kwam op een gegeven moment bij mij aan de Verkeerspolitie en zei: 
"Ik weet hoe jij over verschillende dingen denkt. Ik zit in die NSB, dat weetje. We heb
ben nogal wat falderappes erin zitten, vooral in die WA. [...] Er zit een hoop schorem 
tussen. Dat moet eruit. Wij zoeken nu mensen die onbesproken zijn en die toch onze ge
dachten wel kunnen aanvoelen. Zou jij niet bij ons willen komen?""'9 
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Van Blitterswijk wees het voorstel resoluut van de hand. De berichten over 
de eerste bijeenkomst en de werving voor een politievendel joegen de 
korpsleiding schrik aan en deze beraadde zich op een reactie.50 

Half augustus diende Harrebomée een schriftelijk verzoek in bij Ver
steeg om het Rechtsfront te erkennen als vakorganisatie en het toe te laten 
tot de dienstcommissies. Beducht voor een afwijzing wendde hij zich tot de 
leider van het Rechtsfront voor steun.5' Fruin bestookte Versteeg met een 
reeks bevlogen brieven. Een nieuwe tijd was aangebroken, zo verkondigde 
hij, waarin de democratische instellingen zouden worden weggevaagd. Hij 
uitte een reeks nauwelijks verholen dreigementen tegen hen die tegen
werkten. Namens de korpsleiding (Versteeg was ziek) liet Broekhoff Fruin 
weten dat 'zoolang in een land verschillende politieke partijen en dus in
zichten bestaan, de politie buiten de partijstrijd moet blijven'. De opstel
ling van het Rechtsfront dreef de tegenstellingen in het korps op de spits. 
'Mijn persoonlijke meening, welke ik U niet wil onthouden, is dat de stich
ting van het Rechtsfront (groep B) een misgreep is.'52 

Onmiddellijk na ontvangst van de aanvraag was Versteeg met de betrok
ken wethouder op zoek gegaan naar gronden om deze af te wijzen. Ze be
sloten de kwestie voor te leggen aan secretaris-generaal Frederiks. Daarbij 
wezen ze hem op de funeste uitwerking van de aanwezigheid van politie
personeel in de WA op de ordehandhaving." De secretaris-generaal bericht
te per kerende post dat politiepersoneel niet aan optreden van de WA mocht 
deelnemen. Aangaande lidmaatschap van de WA en erkenning van het 
Rechtsfront hield hij evenwel een slag om de arm. Uiteindelijk werd na 
overleg met het rijkscommissariaat besloten dat politiepersoneel lid mocht 
zijn van een nationaal-socialistische vakorganisatie maar niet van een 
weerkorps. Op 7 oktober 1940 verkreeg het Rechtsfront de begeerde status 
van erkende bond.54 

Ter wille van de Amsterdamse afdeling kreeg Bakker een pand toegewe
zen uit het bezit van het voorheen sociaal-democratische maar inmiddels 
gelijkgeschakelde Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NW), Regu
liersgracht 78, dat hij met inzet van vrijwilligers inrichtte als hoofdkwar
tier. De afdeling publiceerde het blad Recht en Orde en organiseerde elke 
veertien dagen 'kameraadschapsavonden' met voordrachten en de verto
ning van Duitse propagandafilms. Begin februari 1941 ging een druk be
zochte cursus Duits van start. Voor leden die in problemen waren geraakt, 
vond Bakker bij de korpsleiding geen enkel gehoor, en ook de Duitse auto
riteiten weigerden hem te hulp te komen.55 

Bakker en de zijnen koesterden wrok jegens de korpsleiding en rustten 
niet voordat deze uit haar positie was verwijderd. De lokale Duitse politie
leiding waarmee zij informeel contact onderhielden, spoorde hen aan tot 
terughoudendheid en beloofde slechts dat in de toekomst schoon schip zou 



worden gemaakt. Onder leiding van Bakker hield het Rechtsfront zich aan 
deze instructie.56 Alleen Harrebomée sprong éénmaal uit de band. In de
cember 1940 luchtte hij in twee ongesigneerde artikelen in de nationaal-
socialistische krant Het Nationale Dagblad zijn hart. Met allerlei insinuaties 
en beschuldigingen trachtte hij korpsleden op te zetten tegen de leiding. 
Vooral Versteeg, commissaris voor personeelszaken Mouwen en de door 
het personeel gehate Centrale Controle moesten het ontgelden, hoewel de 
auteur zelf niet op veel bijval rekende: 'Het is wel zielig dat in ons corps de 
grootste kankeraars van vroeger [...] nu zo hard terugverlangen naar dien 
goeden ouden tijd. Dat deze menschen die [...] niets dan akeligs en vaak 
heel gemeens (van de korpsleiding) hebben ondervonden, ook nu nog 
steeds niets van den nieuwen tijd willen weten.'57 Deze woorden illustreren 
dat het Rechtsfront rond de jaarwisseling tamelijk geïsoleerd raakte in het 
korps. In de eerste maanden van 1941 bedankten twaalf van de ruim hon
derd leden voor het lidmaatschap.58 

Meer eenheid in het politiebestel 

Na de Duitse inval zagen voorstanders van een overwicht van Justitie in het 
politiebestel plotseling mogelijkheden alsnog de oude ambities te verwer
kelijken, klaarblijkelijk vergetend dat hun opmars in 1939 was vastgelopen 
op de gepolariseerde verhoudingen. Tijdens een kennismakingsbijeen
komst voor Duitse en Nederlandse politieautoriteiten wees secretaris-ge
neraal van Justitie J.C. Tenkink, opvolger van de met de regering naar Lon
den gevluchte Van Angeren, de aanwezigen op de positieve aspecten van de 
nieuwe situatie. Zijn eerste contacten met de bezetter hadden zijn verwach
ting bevestigd dat 'ein gewinnbringendes Zusammenarbeiten möglich ist/. 
Vervolgens onderstreepte hij de rol die de procureur-generaal als directeur 
van politie speelde in het politiebestel. Over de functie van de burgemees
ter als hoofd van de plaatselijk politie bewaarde hij stilzwijgen.59 

Een maand later kwamen de secretarissen-generaal voor een beslissing 
te staan die de verhoudingen in het politiebestel raakte. Aanleiding was de 
Duitse toestemming om onder de gedemobiliseerde militairen personeel te 
werven ter versterking van het politietoezicht. Bij de met de werving be
laste commissie onder leiding van marechausseecommandant A.W. de 
Koningh hadden zich 126 officieren en 3404 manschappen aangemeld. De 
commissie stelde voor om bijna de helft van hen, een relatief groot aantal, 
bij de Marechaussee te plaatsen. Het Amsterdamse politiekorps kreeg 279 
personen toegewezen.60 Terwijl nu de Gemeentepolitie en de Rijksveld-
wacht het nieuwe personeel gemakkelijk konden opnemen in de bestaande 
korpsen, veroorzaakte de toestroom bij de Marechaussee, die in gekazer-
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neerde eenheden was ondergebracht, een politiek probleem. Moesten de 
bestaande concentraties worden versterkt of moesten nieuwe eenheden 
worden opgericht zodat het korps ook elders kon optreden? De commissie 
bepleitte de laatste oplossing.61 

Tenkink raadpleegde de Duitse politieleiding over de kwestie maar 
deze weigerde zich uit te spreken. Zij vroeg Tenkink op haar beurt om een 
algeheel plan voor een herindeling van de rijkspolitie dat de instemming 
van het gehele Nederlandse bestuur zou hebben. Tenkink toog aan het 
werk maar bleef zich ook inspannen om de Duitse opvattingen te achterha
len. Hij gaf het hoofd van de Afdeling Politie opdracht om de verbindings
officier van de Ordnungspolizei te polsen. Deze kreeg van de Duitser wel 
allerlei suggesties te horen maar geen enkele bindende uitspraak en ver
nam na twee weken en passant dat de Duitse politiechef Hanns Rauter zich 
reeds had voorgenomen om de Rijksveldwacht op te doen gaan in de Mare
chaussee. Dit bericht kwam vooral hard aan omdat Justitie niet de onder 
Defensie vallende Marechaussee maar de onder de procureurs-generaal res
sorterende Rijksveldwacht tot kern van een nieuwe rijkspolitie wilde ma
ken.62 Het afdelingshoofd viel, zo blijkt uit zijn rapportage aan Tenkink, 
uit zijn rol: 

'Ik heb duidelijk laten merken dat de plannen van den Brigadeführer niet erg naar 
mijn zin waren. Niet zonder eenige vriendelijke ironie constateert overste Müller: "Sie 
sind böse?" Ik antwoord: "Nein, ich bin nicht böse-Sie können auch nicht dafür- son
dern enttäuscht." Ik waarschuw vervolgens tegen een ongemotiveerde achteruitzetting 
derRijksveldwachtdie teleurstellingen verbitteringzal wekken.' 

Ontsteld liet het afdelingshoofd zijn chef weten dat het 'toch wel bedenke
lijk is dat dergelijke verreikende plannen, hoeveel er ook op zichzelf voor te 
zeggen is, worden gemaakt, kennelijk wel met Nederlandse voorlichting, 
maar zonder overleg met het hoofd van het departement van Justitie'.63 

Tenkink stelde mede op grond van de suggesties van de Duitse verbindings
officier het gevraagde plan op. 

De reële machtsverhoudingen in het politiebestel verschoven ondertus
sen reeds duidelijk ten gunste van Justitie. Met name procureur-generaal 
Van Thiel wist na de capitulatie zijn positie aanmerkelijk te versterken: hij 
trok in Amsterdam de leiding over de ordehandhaving naar zich toe en gaf 
de korpsleiding de doorslaggevende instructies bij het gedogen van over
tredingen van het Uniformverbod en van de regels voor de colportage. In 
juni kreeg hij de bevoegdheid om vergunningen voor vergaderingen en op
tochten te verlenen, tot dan toe een recht van de burgemeester.64 Vanaf de 
zomer van 1940 kwamen hij, de andere procureurs-generaal en de korps
chefs uit de grote steden regelmatig op het departement van Justitie bijeen 



om het politieoptreden te coördineren. In zijn eigen ressort creëerde hij zo
als vermeld ook zo'n overleg.65 Begin augustus werd Van Thiel benoemd 
tot waarnemend directeur-generaal van politie. 

Eind augustus 1940 ontving Tenkink een reactie van het rijkscommissa-
riaat. Het op de Duitse wensen afgestemde plan werd aanvaard, zij het met 
enkele belangrijke toevoegingen. De Nederlandse politie moest een cen
traal aanspreekpunt krijgen waarvoor twee nieuwe nationale politieautori
teiten werden aangewezen: een Inspecteur-Generaal der Nederlandse Poli
tie, die zowel de Marechaussee als de Rijksveldwacht diende te dirigeren, 
en een Directeur-Generaal der Nederlandse Politie, die met de leiding van 
de Afdeling Politie van het ministerie van Justitie diende te worden belast. 
De afdeling zelf diende te worden opgewaardeerd tot een Directoraat-
Generaal. Voor de eerste functie had de bezetter A.W. de Koningh op het 
oog. Deze gaf reeds leiding aan het korps dat het meest aan het ideaal van 
de bezetter beantwoordde, namelijk de Marechaussee, en stond bekend als 
voorstander van militarisering van de politie.66 Voor de tweede functie had 
het rijkscommissariaat zelf nog geen kandidaat geselecteerd. Aanvankelijk 
nam Van Thiel deze functie waar, op 17 september 1940 werd de Haagse 
procureur-generaal A. Brants benoemd, vermoedelijk op aandrang van de 
bezetter.67 

Voor het overige liet het rijkscommissariaat Tenkink weten dat het in
stemde met het zelfstandig voortbestaan van de Rijksveldwacht naast de 
Marechaussee, onder voorwaarde dat beide korpsen een eenhoofdige lei
ding en gescheiden territoria kregen. Bovendien moest de Marechaussee 
voortaan voor de hele Nederlandse politie het personeel opleiden. Ten slot
te drong het aan op uitbreiding van de Marechaussee in de grote steden.68 

Deze suggesties sloten aan bij actuele veranderingen die zich onder druk 
van de nieuwe politieke situatie reeds voltrokken in het politiebestel maar 
waren achteraf gezien ook duidelijk een voorzet voor een radicale in
greep.69 

H. Müller-Scholtes, een naaste medewerker van de bevelhebber van de 
Ordnungspolizei, kreeg vervolgens de taak de omvorming van de Gemeen
tepolitie voor te bereiden. In oktober 1940 zette hij op het departement van 
Justitie zijn ideeën uiteen tegenover de procureurs-generaal en de hoofd
commissarissen van politie uit de vijf grote steden. Hij schetste hun de hel
dere drieledige opbouw van de Duitse politie: Ordnungspolizei, Sicher
heitspolizei en Verwaltungspolizei.70 Hij verklaarde dat het Duitse bestuur 
de Nederlandse politie geen vreemde ordening wilde opleggen en moedig
de de aanwezige korpschefs aan met eigen plannen te komen en daarin vrij
elijk aan te geven welke bevoegdheden naar de politie dienden te worden 
overgeheveld en welke personen met de leiding dienden te worden belast. 
Tenkink kreeg de taak die plannen samen te voegen tot een voorstel.71 
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Versteeg, die de lezing naar eigen zeggen 'met grooten belangstelling' 
had beluisterd, greep de gelegenheid aan om de ideeën opnieuw naar voren 
te schuiven die hij eind jaren dertig niet meer had kunnen verwezenlijken. 
Hij liet deze, in combinatie met suggesties van Müller-Scholtes, door in
specteur Hoedeman samenvoegen in een plan dat twee weken later reeds 
bij Tenkink op tafel lag, in het Nederlands en in Duitse vertaling.72 Voorge
steld werd het korps onder de eenhoofdige leiding van een 'politiepresi-
dent' te plaatsen. De functie commissaris van politie werd bijna volledig 
ontmanteld: 'Zij zullen [...] hoogstens leider van een bepaalde afdeeling, 
geen magistraten van het openbaar gezag meer kunnen zijn en vermoede
lijk geen justitiële functie meer vervullen.' Het korps bestond, naar Duits 
model, uit drie delen: straatpolitie, bestuurspolitie en recherche. De lei
ding kwam in handen van respectievelijk een legerofficier, een jurist en een 
rechercheman. De straatpolitie kreeg militaire rangen en aan elk bureau 
kwam een gemotoriseerd uitrukcommando, een oude wens van Versteeg. 
De bestuurspolitie kreeg uniformen. Omdat dit onderdeel paspoorten zou 
gaan uitreiken, werd het Bevolkingsregister erbij ingelijfd. De recherche 
werd losgemaakt uit de rest van het korps en gecentraliseerd; bij de afde
lingsbureaus zouden alleen voorposten van de recherche overblijven om de 
kleinere zaken te behandelen. De korpschef kreeg de rang van generaal-
majoor. Versteeg diende zijn voorstel in zonder kennisgeving aan de burge
meester.73 

Ondertussen ontplooide de kersverse inspecteur-generaal De Koningh 
allerlei activiteiten, veelal met het neveneffect dat de positie van zijn eigen 
Marechaussee in het politiebestel werd versterkt. Hij kondigde de oprich
ting van nieuwe eskadrons Marechaussee aan waarvan een in Amsterdam 
zou worden gelegerd. Ook het privilege om de opleiding van alle politie
personeel te verzorgen gebruikte hij voor zijn eigen doeleinden: 'Alles 
moet eerst door den trechter van de Marechaussee.'74 De procureurs-gene
raal wilden de overijverige inspecteur-generaal intomen en trachtten hem 
tevergeefs in te kapselen door hem vanaf oktober deel te laten nemen aan 
hun vergaderingen. Kort daarna overrompelde hij hen met de mededeling 
dat ondanks de eerdere Duitse toezegging de Rijksveldwacht volledig zou 
opgaan in de Marechaussee. Veel weerstand werd niet geboden tegen deze 
ontwikkeling. Op 13 november 1940 waarschuwde commissaris van Noord-
Holland Röell burgemeester De Vlugt: 

'[De politie] worde niet over het paard getild; zij toont uit zichzelve-ik laat in het mid
den onder welke invloeden -al neiging genoeg zich te onttrekken aan het gezag van den 
burgemeester en te trachten eene onafhankelijke plaats in te nemen die in [het kader 
van onze Staatsinstellingen] niet past.'75 



De Vlugt stuurde Versteeg een afschrift van deze brief met het verzoek te 
reageren. De hoofdcommissaris verklaarde echter ronduit dat hij zich met 
betrekking tot de reorganisatie van de politie richtte naar de Duitse opvat
tingen. De ontwikkeling die Róell vreesde, was reeds in volle gang; De Vlugt 
kon nauwelijks nog iets uitrichten. 

De eerste anti-joodse maatregelen 

Voor de inval had de pers al uitvoerig bericht over de vervolging van de jo
den in Duitsland en in het bezette Polen. NSB'ers maakten van dat schrik
beeld gretig gebruik bij hun agitatie. Tijdens de meidagen van 1940 trok
ken de donkere wolken zich plotseling samen. Meer dan honderd joden in 
de hoofdstad pleegden na de capitulatie zelfmoord, onder wie wethouder 
E. Boekman (SD AP). Tijdens zijn eerste ontmoeting met een vertegenwoor
diger van de rijkscommissaris vroeg burgemeester De Vlugt daarom expli
ciet naar de Duitse bedoelingen met betrekking tot de joden. De Duitser 
verzekerde hem dat voor zijn superieuren in Nederland geen joods vraag
stuk bestond. Opgelucht verspreidde de burgemeester dit bericht in het 
stadsbestuur en onder vertegenwoordigers van de joodse gemeente.76 

De inval had voor joodse vluchtelingen bijzondere consequenties. Emi
gratie, voorheen al niet gemakkelijk, werd door het verbroken contact met 
de rest van de westerse wereld vrijwel geheel onmogelijk. Zelfs de dreiging 
van teruggeleiding naar Duitsland bleef enige tijd bestaan: na 15 mei 1940 
zette de Amsterdamse politie nog enkele malen vluchtelingen over de 
grens. In juli trok secretaris-generaal Tenkink de beslissingsbevoegdheid 
over de uitzetting van vreemdelingen aan zich en maakte zo van de Amster
damse Vreemdelingendienst feitelijk een uitvoeringsorgaan van de Rijks-
vreemdelingendienst. De uitwijzing van joden lijkt daarna te zijn gestaakt. 
De Duitse inval maakte ook een einde aan de Amerikaans-joodse financiële 
ondersteuning van de vluchtelingenkampen. Kort na de capitulatie eiste 
het Duitse bestuur van het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen dat 
de Nederlandse joden voortaan zelf maandelijks 250000 gulden opbrach
ten teneinde deze kampen te onderhouden. Het zette deze eis kracht bij 
door te dreigen een 'Jodenbelasting" op te leggen. Prompt werd een inza
melingsactie gestart.77 

De eerste anti-joodse maatregel nam de bezetter direct na Anjerdag. De 
leiding van de Luchtbeschermingsdienst kreeg de opdracht om joden, on
derdanen van staten die met Duitsland in oorlog waren en Duitsland vijan
dige personen te ontslaan. Medewerkers moesten schriftelijk verklaren 
niet tot een van deze groepen te behoren. Omdat de Nederlandse regering 
formeel vanuit Londen de oorlogvoering voortzette, vonden sommige poli-

116 

I 



è 

tieofficieren die de functie van vakhoofd bij deze dienst waarnamen, dat zij 
de verklaring niet konden ondertekenen. Versteeg, die de formulieren zon
der toelichting aan het personeel ter ondertekening had voorgelegd, vrees
de dat het aantal weigeraars groot zou zijn en dat de dienst ernstig ver
zwakt zou raken. Vermoedelijk na overleg met andere korpschefs liet hij 
per diensttelegram weten dat met de tweede vraag bedoeld was de keuze 
'dat men een onderdaan is van een staat welke Duitschland vijandig gezind 
is dan wel dat men Nederlander is'. De vraag of men tot 'het Joodse ras' be
hoorde, voorzag hij niet van een toelichting/8 

Na de opheffing van het üniformverbod en het ontslag van joden uit de 
Luchtbeschermingsdienst begonnen Nederlandse nationaal-socialisten an
tisemitische pamfletten te verspreiden. De politie nam ze in beslag maar de 
stilzwijgende steun die de verspreiders van Duitse zijde kregen, bemoei
lijkte haar optreden.79 Zo intervenieerde de plaatselijke chef van de Sipo 
Karl Ditges bij de procureur-generaal ten gunste van enkele leden van een 
radicale nationaal-socialistische splinterpartij die wegens vernieling van 
winkelruiten van joden door de politie waren opgepakt. De arrestanten 
werden door de officier van justitie vrijgelaten en hun zaak werd gesepo
neerd.80 De Duitser wendde ook informeel zijn invloed aan. Duitsgezinde 
korpsleden moedigde hij aan om niet tegen nationaal-socialistische agita
tie op te treden. In het najaar van 1940 kreeg commissaris Krenning van 
hem te horen: 'So ist es bei uns auch immer gewesen; die Juden müssen 
niemals in Ruhe gelassen werden.'81 

Het rijkscommissariaat bereidde reeds in de vroege zomer van 1940 in 
stilte een reeks anti-joodse maatregelen voor. Duidelijke richtlijnen uit 
Berlijn waren niet voorhanden. Seyss-Inquart en zijn medewerkers benut
ten de ervaring die zij in Oostenrijk en Polen hadden opgedaan en oriën
teerden zich voorts op de in Duitsland afgekondigde verordeningen. Van 
meet af aan was het de bedoeling het Nederlandse overheidsapparaat zelf 
met de uitvoering van de maatregelen te belasten, hoeveel moeite het ook 
zou kosten het zulke taken op te dringen. De rijkscommissaris, bekend met 
de Oostenrijkse politieke compromiscultuur, wist hoe effectief het was ge
voelige kwesties in afgezwakte vorm aan te kaarten en verstond de kunst 
zijn tegenstanders de illusie te geven dat ook zij in de onderhandelingen 
iets hadden bereikt. Met deze tactiek wist hij vrij gemakkelijk de eerste 
anti-joodse maatregelen aan het college van secretarissen-generaal op te 
dringen. De historicus G. Hirschfeld beschrijft de reactie van het college 
treffend: 'Men uitte eerst principiële bezwaren, verwees ter verklaring van 
deze opstelling naar [...] de grondwet, liet weten dat de publieke opinie 
geen begrip zou hebben voor een verschillende behandeling van joden en 
niet-joden' en aanvaardde vervolgens de opgedragen taak.8* Zodra de op
dracht in gematigde vorm was geaccepteerd, kwam de rijkscommissaris 
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met stringenter geformuleerde bepalingen, die het Nederlandse bestuur 
keer op keer weliswaar met ergernis maar zonder morren overnam. 

De eerste opdracht was een verbod voor overheidsdiensten om joden 
aan te stellen of te bevorderen. Nadat de secretarissen-generaal de uitvoe
ring op zich hadden genomen, breidde Seyss-Inquart de kring van getroffe
nen fors uit, onder meer tot personen die met joden waren getrouwd. For
meel mocht secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Frederiks zich 
niet bemoeien met het personeelsbeleid van de gemeenten, een recente ver
ruiming van zijn bevoegdheden ten spijt, en daarom zond hij de gemeente
besturen op 30 september 1940 een afschrift van een circulaire die hij aan de 
provinciale besturen had gestuurd, met het verzoek 'met de inhoud reke
ning te houden', B&W van Amsterdam begrepen de boodschap onmiddel
lijk, maakten geen gebruik van de gemeentelijke autonomie en gaven aan 
het verzoek gehoor als was het een bindende opdracht.83 

Enkele dagen later verzocht het rijkscommissariaat om een lijst van zit
tende ambtenaren die joods waren. Frederiks nam de uitvoering op dezelf
de wijze ter hand. Opnieuw ontvingen de gemeentebesturen een afschrift 
van een circulaire alsmede 'het verzoek' om te berichten welke beambten 
joodse grootouders hadden. Het verdiende aanbeveling, zo stelde de secre
taris-generaal, om alle ambtenaren een schriftelijke uitspraak te laten 
doen. Opvallend was dat Frederiks vooruitliep op het door de bezetter nog 
niet aangekondigde maar door hem kennelijk wel voorziene ontslag van de 
niet-ariërs: het gemeentebestuur moest namelijk ook opgeven welk inko
men zij uit arbeid of vermogen hadden. Het stadsbestuur liet direct een 
formulier ontwerpen.84 Enkele dagen later ontving het evenwel van Frede
riks een modelformulier 'ten behoeve van de uniformiteit': de Ariërverkla
ring.85 Op 14 oktober 1940 liet de burgemeester formulieren naar dit model 
zonder enige toelichting voorleggen aan het personeel.86 Met toestemming 
van de hoofdcommissaris werden ze naar de chefs van de bureaus en afde
lingen van het politiekorps gestuurd, ter tekening door het personeel. Van 
de bijna 25 000 personeelsleden in gemeentelijke dienst weigerden slechts 
drie te tekenen; geen van hen werkte bij de politie.87 

Op de dag dat het personeel de Ariërverklaring kreeg voorgelegd, verna
men B&W informeel dat de joodse personeelsleden dienden te worden ont
slagen. Men was geschokt, voelde zich zelfs beetgenomen, juist omdat men 
deze consequentie reeds had vermoed. Twee weken later kwam de officiële 
bevestiging van Frederiks.88 Een deel van het personeel was van het ontslag 
onder de indruk. Door de Ariërverklaring te tekenen had iedereen meege
werkt aan de maatregel. Wachtcommandant Duisterwinkel: 

'Men vond het verschrikkelijk. Wij hadden een jood aan de Warmoesstraat. Ik weet nog 
goed dat hij na zijn ontslag zijn spullen kwam inleveren bij de inspecteur Gemeente-
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lijkt Politiedienst. Dat was onze chef. Ik zat erbij. Iedereen vond dat verschrikkelijk. 
Maar het gekke is dat niemand op de gedachte was gekomen om te weigeren die verkla
ring te tekenen. Ik heb er ook nooit aan gedacht. Ik vond het vreselijk rot. In mijn ach
terhoofd wist ik ook wel dat het niet deugde. Achteraf heb ik ingezien dat die onderteke
ning onverantwoordelijk is geweest. Ik had dat niet mogen doen. Het was de eerste stap 
op een hellend vlak.'*9 

In het politiekorps werden een inspecteur, drie administratieve krachten, 
een brigadier en drie agenten getroffen. 

Het ontslag van joden uit overheidsdienst was voor het rijkscommissa-
riaat slechts een eerste stap geweest, meer ingegeven door de preoccupatie 
zich te verzekeren van een loyaal bestuursapparaat dan door het streven de 
joden te beroven van hun rechten en positie. Een stelselmatige vervolging 
vergde administratieve markering van de slachtoffers, zoals in Duitsland 
in 1935 met de rassenwetten van Neurenberg was gedaan. Reeds in septem
ber 1940 had Seyss-Inquart de secretarissen-generaal gemeld dat hij de jo
den wilde registreren en dat hij daarbij van de bestaande Nederlandse be
volkingsregisters gebruik wilde maken. Bij die instellingen was van alle 
Nederlanders reeds het eventuele lidmaatschap van een religieuze gemeen
te vastgelegd. Met deze aanpak kon weliswaar niet worden vastgehouden 
aan de criteria van de rassenwetten maar zou het resultaat wel snel beschik
baar zijn. De secretarissen-generaal boden Seyss-Inquart echter aan om het 
Centraal Bevolkingsregister een geheel nieuwe registratie te laten organi
seren. Omdat dat het mogelijk maakte om toch nog de eerder genoemde 
criteria te hanteren en zodoende de kring van slachtoffers te verruimen, 
greep Seyss-Inquart her aanbod met beide handen aan en vaardigde begin 
januari 1941 een registratieplicht uit voor alle personen die een of meer 
joodse grootouders hadden.90 Zijn Beauftragte in Amsterdam Hans Böhm-
cker zou tevreden verklaren: 'Die Juden in den Niederlanden sind durch 
Verordnung 6/41 des Reichskommissars erfasst.'91 

Restricties aan het openbare leven 

In de nazomer van 1940 kristalliseerden de verhoudingen in bezet Neder
land zich uit. Met de ontbinding van het parlement had de bezetter de ka
ders van de politieke machtsvorming radicaal gewijzigd. Organisaties die 
bereid en in staat waren grote delen van de bevolking te onderwerpen aan 
de nieuwe orde, kregen uitzicht op regeringsmacht. Terwijl de leiders van 
de politieke partijen informeel een poging deden om tot een gezamenlijke 
opstelling te komen, vormde zich een nieuwe politieke beweging, de Ne-
derlandsche Unie, die beloofde om zich in te zetten voor het behoud van de 
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bedreigde nationale identiteit en die de nieuwe politieke regels aanvaard
de. Zij verwierf in korte tijd een enorme aanhang en werd een factor van 
betekenis. Ondertussen was de afwachtende houding van het publiek ver
dwenen: de draad van het gewone leven werd weer opgepakt. Zo registreer
de de politie in de laatste vier maanden van 1940 maandelijks aantallen 
misdrijven en overtredingen vergelijkbaar met de tweede helft van de jaren 
dertig. Waarschijnlijk als uitvloeisel van confrontaties tussen NSB'ers en 
hun tegenstanders nam het aantal gevallen van belediging fors toe (grafiek 
11). Hervatting van het maatschappelijk leven ging gepaard met een politie
ke doorbraak naar een centraal geleid bestuur. 

Begin september legde het Nederlandse bestuur het openbare leven 
nieuwe restricties op. Openbare bijeenkomsten werden vrijwel niet meer 
toegelaten. Tijdens de doorvoering van deze maatregel werden de bepalin
gen herhaaldelijk gewijzigd: in eerste instantie werden economische ver
enigingen van het verbod uitgesloten, vervolgens werden ook besloten ver
gaderingen toegestaan en ten slotte werd op die concessie een uitzondering 
gemaakt voor politieke organisaties.92 Voor het eerst deed de Duitse be
moeienis met de ordehandhaving zich ook op lokaal niveau gevoelen. De 
hoofdcommissaris, de commandant van de Ordnungspolizei en de procu
reur-generaal startten een regelmatig overleg over de situatie in de stad. De 
korpsleiding kreeg opdracht om voortaan dagelijks alle belangrijke voor
vallen aan de lokale Duitse autoriteiten te melden. Een politiedetachement 
van een inspecteur en zestig agenten en brigadiers ging elke avond samen 
met de Duitse politie de naleving van de verduisteringsvoorschriften con
troleren.93 

Nationaal-socialisten van allerlei pluimage manifesteerden zich steeds 
luidruchtiger op straat. Bij het minste of geringste sloegen zij erop los. 
Doelwit waren vooral joden en Unieleden. 'Om erger te voorkomen' gaf de 
procureur-generaal de politie instructie om demonstraties van de WA waar
voor de vereiste vergunning ontbrak oogluikend toe te laten. Begin sep
tember 1940 liep de situatie uit de hand. Een marktkoopman op het Am-
stelveld die wegens kwakzalverij zijn vergunning had verloren, trok al 
wekenlang veel aandacht met felle tirades tegen zijn voormalige joodse col
lega's. Samenscholingen rond de welbespraakte handelaar werden in de re
gel door de politie uiteengedreven. Dat deed zij ook op 9 september 1940, 
maar toen WA-leden hem daarop te hulp schoten en kraampjes vernielden 
en een joodse koopman mishandelden, hield de politie zich afzijdig. Na de 
oorlog verklaarde de betrokken inspecteur dat de Duitsgezinde commissa
ris Krenning van bureau Stadhouderskade instructie had gegeven geen wa
pens te gebruiken en geen arrestaties te verrichten. Vier WA-leden die door 
enkele agenten op eigen gezag waren opgepakt, liet Krenning terstond vrij. 
Na afloop trok de WA naar de binnenstad waar zij winkels van joden plun-
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derde en de inventaris van een bankgebouw vernielde. Er zijn geen aanwij
zingen dat naar het optreden van Krenning een onderzoek is ingesteld.94 

Toen de markt na een tijdelijk verbod werd hervat, liet Versteeg de meest 
doortastende inspecteur van het hoofdbureau onder zijn eigen supervisie 
daar met een aantal agenten de orde bewaken en liet hij het hele korps we
ten dat 'dergelijke wanordelijkheden onder geen voorwaarde meer kunnen 
worden geduld. Zo nodig [dient] met het sabel tegen de aanstichters te wor
den opgetreden.'95 

Voor de NSB was de in de zomer van 1940 opgerichte Nederlandsche 
Unie een geduchte concurrent bij het dingen naar de gunst van de bezetter. 
Leider van de Unie in Amsterdam was J. Suurhoff, een voormalig vakbonds
man en sociaal-democratisch kamerlid. Hij had bestuurders en onderne
mers van uiteenlopende herkomst in de leiding bijeengebracht en wist in 
korte tijd een effectieve organisatie op poten te zetten. Binnen enkele we
ken stonden op tal van plaatsen in de stad colporteurs met het blad De 
Unie.96 Eind september opende de Unie op het Damrak een kiosk, versierd 
met oranje leeuwen, witte anjers en de kleuren rood, wit en blauw. Op 
NSB'ers werkte deze opsmuk als een rode lap op een stier. Reeds op de eer
ste dag kwam het tot felle confrontaties. Herhaaldelijk moest de politie sa
menscholingen uiteendrijven. Twee weken later meldde de inlichtingen
dienst van de Sipo(SD): 'Inzwischen ist diese Geschäftsstelle geschlossen 
und Suurhoff verhaftet worden, was in Amsterdam wie ein Blitz einge
schlagen hat.'97 Naar aanleiding van dit incident besloot de lokale Unielei
ding om joodse leden voortaan niet meer met De Unie te laten colporteren, 
met als argument dat hun optreden acties van NSB'ers uitlokte. Nu de Unie 
zelf joodse leden deze restrictie oplegde, zagen de lokale autoriteiten af van 
een voorgenomen politieverordening die joden het colporteren verbood.98 

De bevolking mocht sedert de Duitse inval na middernacht niet meer op 
straat komen. Voor Duitse militairen gold de avondklok niet. Agent Ver
biest: 

'Tussen twaalf en vier was er geen hond op straat. Alleen Duitsers maar daar wilde je 
[als agent] helemaal niets mee te doen hebben. En hun meisjes. Een tijdlang is het een 
sport geweest die meisjes mee naar het bureau te nemen, want die hadden geen toe
stemming. ]e kon dan grote ruzie krijgen, tot schieten toe. Het was bloedlink maar het 
is een tijd een sport geweest. {...] Zo'n griet moest dan tot vier uur aan het bureau blij
ven. Tot er een order [van het hoofdbureau] kwam datje daarvan af moest blijven.'99 

Als na sluitingstijd in een café Duitse militairen aanwezig waren, was de 
politie niet gemachtigd hen te verwijderen. Deed zij dit toch, dan leidde dit 
steevast tot een Duits protest bij de korpsleiding, een berisping voor de be
trokken agent of inspecteur en een waarschuwing aan het gehele personeel 
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om Duitse militairen met rust te laten. Na een reeks incidenten werd begin 
oktober 1940 in overleg met de leiding van de Wehrmacht een regeling ge
troffen. Op de politiebureaus in de binnenstad werd 's nachts een lid van de 
Feldgendarmerie geplaatst die bevoegd was op te treden tegen Duitse mili
tairen.100 Inspecteur-wachtcommandant Duisterwinkel: 

'Op een zeker moment hebben wij een Gefreiter van de Feldgendarmerie gekregen: 
Fritz. Hij zat bij de brigadiers en de inspecteur in de wacht, een reuze aardige jongen. 
Als er iets was, nam je die vent mee. Zo was er een nachttent in de Warmoesstraat die 
tot vier uur open bleef. Je moest er lid van zijn; er mochten geen militairen komen. Op 
een keer belde die kroegbaas mij op en zei: "Ik heb hier officieren van de Wehrmacht zit
ten. Ik heb ze gezegd dat ze niet binnen mochten komen, maar kan ze er moeilijk uit
gooien en heb ze nu ook wat geschonken." Ik zei: "Dat is geen probleem," en tegen Fritz: 
"Daar gaan we even heen, Fritz." "Jawohl, Herr Leutnant." Wij erheen. Er bleken drie 
heel hoge officieren te zitten: kolonels. Fritz ging erheen, sprong in de houding: "Feld-
gendarmerie, sofort weggehen, meine Herren." En die heren gingen weg! Zo ging dat 
toen nog."01 

Nadien deden zich vrijwel geen incidenten meer voor.102 

In de laatste maanden van 1940 verloor de politie de resterende formele 
mogelijkheden om op te treden tegen agressieve WA-leden. De korpslei
ding kreeg van procureur-generaal Van Thiel te horen dat zij de WA diende 
te 'beschermen'. De politie moest op straat de baas blijven, zo werd met na
druk gesteld, maar de WA had het recht om zich bij afwezigheid van de po
litie te verweren. In de praktijk was deze instructie voor de WA een vrijbrief 
om politieke tegenstanders te mishandelen. Strafrechtelijke vervolging 
hoefde zij nauwelijks meer te vrezen. Vier weken later werd de WA boven
dien formeel ontheven van de vergunningplicht voor demonstraties. Wel
dra werden bovendien voor haar de laatste beperkingen opgeheven die wa
ren gesteld aan het colporteren van drukwerk.103 Het politiepersoneel op 
straat was alle speelruimte kwijt en kon sindsdien de orde eigenlijk alleen 
nog maar handhaven door het publiek aan te zetten tot de door zowel de 
Duitse als de Nederlandse autoriteiten beoogde zelfdiscipline tegenover de 
provocaties van de WA. 
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