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De geprovoceerde volksoploop van februari 1941 

In de eerste acht maanden van zijn bestaan had het rijkscommissariaat veel 
bereikt. Het Nederlandse bestuur had wel tegengesputterd maar zich niet 
werkelijk verzet tegen Duitse opdrachten en was zowaar bereid geweest 
om joden zelf te registreren op grond van criteria die waren ontleend aan 
de Duitse rassenwetten. Al die tijd was de bevolking rustig gebleven. Het 
Duitse bestuur was echter niet in staat ten volle profijt te trekken van deze 
coöperatieve opstelling. Het was fundamenteel onevenwichtig: meestal 
trachtte het via de formele kanalen de eigen bemoeienis zover mogelijk uit 
te breiden doch soms nam het zijn toevlucht tot willekeur en geweld. Af
wisselend trad het op als Normenstaat en als Massnahmenstaat. In Amster
dam was het de Beauftragte van de rijkscommissaris, Hans Böhmcker, die 
de profijtelijke samenwerking met het lokale bestuur bruusk verstoorde. 
Hij meende dat de leiding in Berlijn de Amsterdamse joden net als die in 
Polen wilde samendringen in een getto en droeg B&W op de mogelijkheden 
voor de oprichting van zo'n getto te onderzoeken. 

De interventie van de Beauftragte riep een andere reactie op dan de eer
dere Duitse opdrachten. Beducht voor Duitse reprimandes en getrouw de 
eigen professionele aanpak hadden B&W tot dan toe de in Nederlandse cir
culaires verpakte Duitse opdrachten stipt uitgevoerd, weerstand in eigen 
kring ten spijt en zonder beroep op bestaande rechten die het mogelijk 
maakten uitvoering te weigeren. De ordehandhaving onderging een staps
gewijze heroriëntatie: het politieoptreden richtte zich steeds minder tegen 
agressieve NSB'ers en steeds meer tegen anderen die zich weerden. Het be
perkte aantal verzoeken van lokale Duitse instanties werd behandeld door 
een speciale ambtelijke commissie waarin waarnemend hoofdcommissaris 
Broekhoff zitting had en die er in de regel snel en nauwgezet uitvoering 
aan gaf. De opdracht van de Beauftragte betreffende een getto was evenwel 
van een andere orde. De commissie legde het verzoek daarom voor aan de 
burgemeester. Ook voor De Vlugt was het doel van de Beauftragte onver
teerbaar. Hij gaf weliswaar voor de zekerheid zijn ambtenaren opdracht 
om de gevraagde cijfers te verzamelen maar ging zelf naarstig op zoek naar 
mogelijkheden om de oprichting van een getto te verhinderen. 

Böhmcker trommelde daarnaast Nederlandse nationaal-socialisten op 
om met geweld het beoogde ruimtelijk isolement van de joden reeds in de 
praktijk tot stand te brengen. Hij stuurde hen voorzien van plakkaten met 
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de tekst 'Joden niet gewenscht' naar cafés in buurten buiten het gebied dat 
hij als getto had bestemd. Zij dwongen de caféhouders de plakkaten te be
vestigen, verwijderden aanwezige joden met geweld en kregen daarbij 
steun van Duitse militairen en Duitse politiemannen die in de etablisse
menten verlof hielden. De Amsterdamse politie die wilde ingrijpen, zag 
zich geplaatst tegen een overmacht. Illustratief is de rel die op 11 februari 
1941 op het Rembrandtplein ontstond nadat een marechaussee een agres
sieve WA-man wilde arresteren. Andere WA-leden schoten hun kompaan te 
hulp en overweldigden en ontwapenden de marechaussee. Agenten snel
den toe en sloegen op de WA-mannen in maar werden hen niet de baas. Zij 
kregen versterking van enkele marechaussees. Inmiddels waren echter, zo 
schreef inspecteur Douwe Bakker: 

'afdeelingen der Schutzpolizei op het gevechtsterrein aangekomen en niet zoodra zullen 

de marechaussees in samenwerking meteen aantal agenten en een inspecteur tegen al 

wat NSB is van leer gaan trekken of de WA daarbij geholpen door de Duitsche politie en 

een groot aantal mannen van het luchtwapen en de marine grijpen in. De marechaus

sees en de politiemannen worden ontwapend: de eersten van de paarden getrokken, de 

helmen afgeslagen en als zij zich verzetten met hun eigen klewangs mishandeld.' 

Bakker was getuige van hoe inspecteur Kees Mouwen - zoon van de com
missaris personeelszaken - werd overmeesterd, ontwapend en 'als een on
ruststoker opgebracht' toen hij zijn in het nauw geraakte agenten te hulp 
kwam.1 De schok die de Beauftragte met zijn ingreep teweegbracht, beroer
de de gezagsverhoudingen tot op de straat. 

Hetrijkscommissariaat 

Tamelijk onvoorzien had Hitler in mei 1940 het Duitse militaire bestuur 
over bezet Nederland vervangen door een rijkscommissariaat, bestaande uit 
een rijkscommissaris en vier commissarissen-generaal, elk met een eigen 
staf. De Wehrmacht bleef aanwezig maar mocht alleen optreden als mili
taire belangen in het geding waren. Seyss-Inquart had als taak meegekre
gen om de orde te handhaven, het bedrijfsleven in te schakelen in de Duitse 
oorlogseconomie en de bevolking de illusie te bezorgen dat het land vrij
willig aansluiting zocht bij Nazi-Duitsland. Tussen de commissarissen-
generaal onderling bestond rivaliteit, die nog werd versterkt door het feit 
dat commissaris-generaal voor veiligheidszaken Hanns Rauter en commis
saris-generaal voor bijzondere doeleinden Fritz Schmidt beiden neven
functies hadden die niet ondergeschikt waren aan Seyss-Inquart: respectie
velijk Höhere ss- und Polizeiführer en leider van de NSDAP in Nederland. 
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Daarnaast hadden ook de conflicten tussen de machtsconglomeraten in 
Nazi-Duitsland hun weerslag op de verhoudingen in het Duitse bestuur in 
Nederland: partij, industrie, politie en leger voorzagen hun zusterorganen 
in het rijkscommissariaat van een stroom van directieven. Om al deze mid
delpuntvliedende krachten in te tomen, was de besluitvorming in het rijks
commissariaat onderworpen aan een gecompliceerd stelsel van consultatie. 
Het vijftal keek elkaar voortdurend op de vingers. De persoonlijke manoeu
vreerruimte was gering.2 

Commissaris-generaal Rauter kon binnen het kader van Seyss-Inquarts 
verordeningen zowel de Nederlandse politie als de Duitse politie in Neder
land instructies geven. Zijn machtige positie in het rijkscommissariaat 
dankte hij aan zijn krachtdadige optreden en aan zijn positie als zaakwaar
nemer van Himmler. Rauter was zijn leven lang in de ban geweest van 
straatvechten en paramilitaire actie: als corpsstudent in het Oostenrijkse 
Graz, als vrijwilliger in de Eerste Wereldoorlog en als aanvoerder van groe
pen gedemobiliseerde militairen. Hij werd gedreven door grootduits natio
nalisme, antisemitisme en haat jegens alles wat zich voordeed als links, 
door hem simpelweg aangeduid met de term 'Kommune'. In noodsituaties 
excelleerde hij met slagvaardig optreden. Een imperiumbouwer van het 
kaliber Himmler was hij echter niet.3 

Rauter beschikte over een eigen kantoor in Wassenaar met een kleine 
staf van rond de tien medewerkers en een eigen werkruimte in het minis
terie van Justitie. Niet opgeslokt door de beslommeringen van een groot 
eigen apparaat kon hij zich op de grote lijnen concentreren en fungeren als 
aanjager, een rol die hem bij uitstek goed lag. Net als Himmler dirigeerde 
hij zo op afstand een amalgaam van Duitse politiediensten en ss-eenheden 
dat grofweg uit drie componenten bestond. Allereerst de Ordnungspolizei 
(Orpo), bestaande uit een staf en vijf bataljons, het geheel onder leiding van 
Generalmajor Otto Schumann. De Orpo hield toezicht op de Nederlandse 
politie en brandweer via een verbindingsofficier bij het departement van 
Justitie en begeleidde onder meer de reorganisatie van deze korpsen.4 De 
vijf bataljons waren verspreid over het land gelegerd. Een bataljon bevond 
zich in Amsterdam, eerst in de Euterpestraat, vanaf december 1940 in het 
Koloniaal Instituut aan de Mauritskade. Het bestond uit Duitse politie
mannen en vrijwilligers die zich veelal hadden aangemeld om militaire 
dienst aan het Oostfront te ontlopen. In de volksmond werden zij Grüne 
Polizei genoemd. Het bataljon werd paraat gehouden als politiereserve en 
kwam in het begin alleen op straat wanneer het in formatie van of naar de 
kazerne marcheerde. Vanaf september 1940 controleerde het met een ze
kere regelmaat samen met de Amsterdamse politie de naleving van de ver
duisteringsvoorschriften. Zijn taken werden sindsdien mondjesmaat uit
gebreid. De manschappen werden regelmatig uitgewisseld met collega's 
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elders in het Duitse rijk en beschouwden Amsterdam als een soort herstel
lingsoord.5 

De tweede component was een politieke recherche en inlichtingendienst: 
een Einsatzgruppe van de Sicherheitspolizei (Sipo(SD)). Deze stond vanaf 
juli 1940 onder leiding van Wilhelm Harster, die reeds in Oostenrijk en Po
len na de bezetting Duitse recherchediensten had opgezet. Zijn benoeming 
tot bevelhebber van de Sipo(sD) in Nederland dankte hij aan zijn loyaliteit, 
zijn deskundigheid en zijn vriendschap met Heydrich, chef van het RSHA. 

Harster was vakbekwaam, toegewijd en intelligent. Hij beschikte over een 
ruime blik op politionele vraagstukken maar trad niet altijd even daad
krachtig op. In Rauter bewonderde hij de man van de daad die hijzelf had 
willen zijn.6 

In Nederland bestond de Sipo(SD) uit een hoofdkwartier in Den Haag, 
zes regionale kantoren en een aantal buitenposten. De organisatie was een 
afspiegeling van het Berlijnse RSHA. Zowel het hoofdkwartier als de kanto
ren hadden ieder vijf afdelingen: twee eenheden administratie en beheer, 
een inlichtingendienst, een afdeling Sipo en een afdeling Kripo/ De Sipo 
bestreed sabotage en verzet en zou een sleutelrol gaan vervullen bij de de
portatie van de joden. De Kripo bestreed niet-politieke criminaliteit.8 De 
Sipo(sD) mengde zich in de loop van de bezettingstijd steeds nadrukkelij
ker in de opsporingswerkzaamheden van de Nederlandse politie en raakte 
zo stapsgewijs verweven met de Nederlandse recherche. Onderwijl ver
schoof het zwaartepunt in de organisatie van het landelijke hoofdkwartier 
naar de regionale eenheden.9 

Ten slotte beschikte Rauter over enkele eenheden en instanties van de s s 
zoals het ss- und Polizei gericht en de Waffen-ss. De eerste instelling was 
een tuchtcollege voor leden van de ss en de Duitse politie. Ook Nederlandse 
politiemannen konden worden voorgeleid, zelfs Nederlandse burgers die 
de ss of de Duitse politie schade hadden berokkend. Het kon zware straffen 
opleggen, tot zelfs de doodstraf.10 De Waffen-ss was een legerkorps dat was 
ontstaan in de marge van Himmlers elitekorps, in mei 1940 had meege
vochten met de Wehrmacht en sindsdien paraat stond om in noodsituaties 
als oproerpolitie op te treden. Een regiment was gelegerd in Zandvoort." 

Aanvankelijk mat het rijkscommissariaat zich de rol van toezichthou
der aan. De Nederlandse wetgeving en de Nederlandse politieverordenin
gen bleven van kracht; de ordehandhaving en de opheldering van misdrij
ven bleef de taak van de Nederlandse politie. Rauter kon de Nederlandse 
politie aanwijzingen geven. Net als de rijkscommissaris verstrekte hij deze 
aan nationale gezagsdragers, in zijn geval secretaris-generaal Tenkink, di
recteur-generaal Brants en inspecteur-generaal De Koningh. Het duurde 
lang voordat Rauter inzag hoe hij het Nederlands bestuursapparaat naar 
zijn hand kon zetten. Fricties ontstonden aanvankelijk doordat hij niet 

1 2 6 

I 



!f 

kenbaar maakte wanneer hij slechts opinies ventileerde en wanneer hij in
structies gaf en doordat Tenkink angstvallig al zijn oprispingen opnam in 
circulaires. In november 1940 sprak Rauter met Tenkink af dat deze voort
aan alleen zijn schriftelijke aansporingen nog in circulaires op zou nemen 
en bovendien alle instructies aan de politie vooraf aan hem ter goedkeuring 
voor zou leggen. Deze regeling bood enig soelaas. Het fundamenteel on
evenwichtige karakter van het Duitse regime zou zich evenwel ook daarna 
in de omgang van Rauter met de Nederlandse politieleiding regelmatig in 
alle scherpte doen gevoelen.12 

DeSipoendesD inAmsterdam 

Een van de twee bruggenhoofden van het Duitse bestuur in Amsterdam 
was een post van de Sipo (SD), die zich eind mei 1940 installeerde aan de He
rengracht 487.13 Zij loste de Feldgendarmerie en de Geheime Feldpolizei af, 
die als onderdelen van het militaire bewind in de eerste weken van de bezet
ting onder andere belast waren geweest met de politieke recherche en de 
bestrijding van spionage. Voor het toezicht op Duitse militairen bleef een 
kleine eenheid van de Feldgendarmerie achter. In Amsterdam werd aanvan
kelijk geen Einsatzkommando van de Sipo(sD) gestationeerd maar slechts 
een buitenpost van zo'n commando: een Aussendienststelle. De zetel van 
Einsatzkommando m, waaronder deze Stelle ressorteerde, bevond zich in 
Rotterdam.14 Opmerkelijk was bovendien dat de Sipo en de SD in de hoofd
stad vanaf het begin volledig gescheiden optraden. Zij hadden zowel een 
aparte leiding als gescheiden kantoren. De onderlinge betrekkingen waren 
ronduit slecht.ls 

Hauptsturmführer Karl Ditges, leider van de Sipo ter plaatse, dankte zijn 
carrière bij de politie aan zijn politieke loyaliteit aan het Duitse regime. Hij 
had in de Eerste Wereldoorlog gevochten en was daarna korte tijd lid ge
weest van een Freikorps. Na de machtsovername trad hij toe tot de NSDAP. 

Als hulppolitieman bij de politieke recherche in Düsseldorf ontwikkelde 
hij zich tot een specialist in de bestrijding van linkse politieke organisaties. 
Vluchtelingen die vanuit Nederland politieke activiteiten in Duitsland 
ontplooiden, waren een belangrijk object van zijn aandacht. In dat kader 
onderhield hij informeel contact met rechercheurs in onder andere Venlo, 
Eindhoven en Amsterdam. Eind 1938 werd hij in Düsseldorf benoemd tot 
hoofd van de afdeling Bekämpfung der Linksbewegung van de plaatselijke 
Sipo(sD), weldra eveneens tot chef van de afdeling inlichtingen.16 Het 
RSH A in Berlijn selecteerde voor de Sipo(sD) in Nederland welbewust per
soneel uit politiediensten in de grensstreek, dat veelal reeds ervaring had 
met Nederland. Zo kwam Ditges in Amsterdam terecht. 
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Ditges richtte zich met zijn dienst aanvankelijk op de opsporing van 
personen met een Duitse nationaliteit op wie hij zich in Düsseldorf ook al 
had gericht, namelijk politiek actieve vluchtelingen, illegale migranten en 
criminelen, die na arrestatie op transport naar Duitsland werden gezet 
waar zij veelal in strafkampen belandden. De tweede groep waarvoor Dit
ges aandacht had, bestond uit Nederlanders die de Duitse verordeningen 
overtraden, zoals drukkers en verspreiders van pamfletten en Engeland
vaarders. Zij werden na afsluiting van het politieonderzoek overgedragen 
aan de justitiële organen van de Wehrmacht of van het rijkscommissari-
aat.17 De beschikbare gegevens zijn niet voldoende om een betrouwbare 
conclusie te trekken over de doeltreffendheid van de Amsterdamse Sipo. De 
opvolger van Ditges achtte deze niet groot.'8 

De inlichtingendienst (SD) opereerde in Amsterdam zoals gezegd onaf
hankelijk van de Sipo. Aanvankelijk werd hij geleid door een zekere Wil-
kens, volgens een Nederlandse medewerker van de dienst 'een zwakke fi
guur met vlagen van drankmisbruik'.'9 Eind 1940 werd deze, nadat hij een 
vertrouwensman van Göring voor het hoofd had gestoten, voor straf over
geplaatst naar Noorwegen. Van zijn opvolger W. Lauhus is evenmin veel be
kend. Bij de Amsterdamse SD werkten acht referenten die elk een aparte 
sector van de samenleving in de gaten hielden, zoals Klaus Barbie: joden, 
en Otto Kempin: vrijmetselaars.20 De SD rapporteerde wekelijks aan lande
lijk bevelhebber Harster over de stemming onder de bevolking en over de 
belangrijkste gebeurtenissen in de stad. Bijzondere aandacht genoten het 
optreden van de Nederlandsche Unie en de verhoudingen in het politie
korps. Op grond van deze en soortgelijke rapportages uit andere steden liet 
Harster voor zijn superieuren in Berlijn de Meldungen aus den Niederlän
den samenstellen, een veelomvattend inlichtingenrapport. 

De SD was voor zijn informatie in hoge mate afhankelijk van Neder
landse informanten. Sommigen van hen waren werkzaam in het gemeente
lijk apparaat en verschaften vrijwillig inlichtingen. Commissaris Krenning, 
de inspecteurs Bakker, Ponne, Harrebomée en Van Grootheest berichtten 
bijvoorbeeld heimelijk elke veertien dagen over de verhoudingen binnen 
het politiekorps.21 Andere informanten verzamelden inlichtingen over spe
cifieke doelgroepen in de samenleving en observeerden het publiek. Een 
van hen was geïnfiltreerd in de clandestiene organisatie van de CPN en zou 
na de Februaristaking een groot aantal communistische activisten verra
den. Een tweede was vrijwillig celspion voor de Duitse politie geworden tij
dens een voorarrest wegens oplichting en was vervolgens vrijgelaten op 
voorwaarde dat hij voor de SD ZOU blijven werken. Onder supervisie van 
Barbie zette deze informant in de eerste maanden van 1941 een gefingeerde 
vluchtweg voor joden naar het buitenland op. Deze val heeft enige tijd ge
functioneerd. Hij werd voor zijn diensten betaald.22 Een derde was een 
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voormalige Amsterdamse politieagent die getrouwd was met een Duitse 
vrouw, in 1933 wegens nationaal-socialistische sympathieën uit het korps 
was ontslagen en daarna een onregelmatig bestaan had geleid. Hij obser
veerde het publiek op straat en ontving daarvoor een vast salaris." Van de 
SD zijn weinig documenten bewaard gebleven. Uit de Meldungen valt even
wel op te maken dat men dankzij deze informanten een vrij scherp beeld 
had van desituatieinde stad. 

Kort na zijn aankomst in Amsterdam liet Ditges zich door de directiese
cretaris van een groot bedrijf en hoofdinspecteur Kapinga van de Centrale 
Recherche introduceren bij Versteeg. De hoofdcommissaris zegde hem alle 
medewerking toe en stelde Kapinga aan als verbindingsofficier.14 Kapinga 
was geen lid van de N s B maar koesterde wel sympathie voor het Duitse regi
me. Hij voerde regelmatig overleg met Ditges, meestal over vragen van de 
korpsleiding met betrekking tot Duitse verordeningen.25 Daadwerkelijke 
assistentie verleende het politiekorps de Sipo in de eerste maanden van de 
bezetting slechts op zeer beperkte schaal; het verspreidde bijvoorbeeld via 
het eigen telexnet berichten waarin de Sipo om de o psporing van Duitse mi
litairen vroeg. Vermoedelijk is een aantal van hen daadwerkelijk opgepakt 
en uitgeleverd.26 Toen de Sipo in de zomer van 1940 het verenigingsgebouw 
van de vrijmetselarij bezette en de inboedel in beslag nam, bewaakten Am
sterdamse agenten het perceel totdat de goederen waren weggevoerd.27 

Ditges liet zijn plaatsvervanger Lauhus het contact onderhouden met 
J.W. Kallenborn, de verbindingsofficier van procureur-generaal Van Thiel.28 

Kallenborn, een jonge, bekwame inspecteur die in de jaren dertig nauwe
lijks promotie had kunnen maken, had voor de Duitse inval bij de valsgeld-
centrale van Broekhoff gewerkt.29 Na de capitulatie was hij - vooruitlo
pend op de integratie van dit bureau in de nieuwe Rij ksrecherchecentrale -
toegevoegd aan de rijksrecherche. Kallenborn en Lauhus spraken over 
strafzaken die bij het Nederlandse Openbaar Ministerie waren ingediend 
maar waarvan onduidelijk was of deze door een Duits civiel, een Duits mili
tair of door een Nederlands gerecht dienden te worden behandeld. Het be
trof onder meer misdrijven die onder oorlogsomstandigheden waren ge
pleegd en gevallen van belediging van de Führer. Instructies van Van Thiel 
aan zijn verbindingsofficier zijn niet bekend. Uit verslagen blijkt dat straf
zaken die ter discussie stonden, meestal zonder voorbehoud aan de bezet
ter werden overgedragen. De Sipo kreeg al het gevraagde.30 Eind oktober 
maakte secretaris-generaal Tenkink deze opstelling per circulaire tot lan
delijk beleid.31 Daarnaast bemiddelde Kallenborn bij enkele verzoeken van 
de Sipo om Nederlandse nationaal-socialisten te onttrekken aan rechtsver
volging. Minder toegeeflijk was de procureur-generaal zodra Duitse ver
zoeken zijn eigen bevoegdheden dreigden aan te tasten. Toen Ditges in de 
zomer van 1940 liet merken dat hij graag vooraf geconsulteerd wilde wor-
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den bij het verstrekken van vergunningen voor vergaderingen, hield Van 
Thiel, die deze bevoegdheid kort daarvoor van de burgemeester had over
genomen, vriendelijk doch beslist de boot af.32 

Eind augustus 1940 begon de Amsterdamse recherche met een zekere 
regelmaat opsporingsonderzoeken te verrichten voor de Sipo. Versteeg be
lastte inspecteur Posthuma, die zijn bijzondere vertrouwen genoot en al 
eerder delicate onderzoeken had uitgevoerd, met de Duitse opdrachten. Op 
29 augustus bezocht deze met enkele Duitse rechercheurs een redacteur 
van De Vrije Socialist om dit blad een verschijningsverbod op te leggen.33 

Kort daarna spoorde hij met enkele rechercheurs clandestien verspreide 
brochures van dominee J. Eykman op.34 Er volgden meer van zulke op
drachten. Half september breidde Versteeg de dienstverlening uit. De sec
tie- en afdelingschefs kregen opdracht om voortaan bij incidenten met 'een 
politieken ondergrond' ten behoeve van de Sipo(SD) een afschrift van het 
betreffende proces-verbaal naar het hoofdbureau te sturen waar Kapinga 
zou zorgen voor doorzending naar Ditges. Een maand later werd de chefs 
opgedragen om dergelijke voorvallen voortaan direct telefonisch te mel
den. Weldra verschenen op het telexnet van het korps voor het eerst ook 
verzoeken van de Sipo (s D) om de opsporing van Nederlandse verdachten.35 

Pas na de Februaristaking lijkt het reguliere korps over te zijn gegaan Ne
derlanders op te pakken en uit te leveren op basis van deze berichten. 

Ondertussen kreeg de Sipo vanaf begin september 1940 informeel ook 
actieve steun van enkele Duitsgezinde rechercheurs onder wie Douwe Bak
ker. Zij leverden op eigen initiatief Nederlanders uit die verdacht werden 
van anti-Duitse handelingen of uitlatingen. Onduidelijk is of de korpslei
ding van deze praktijk op de hoogte was. Bakker: 

'Vandaag heb ik zekere I. overgeleverd aan de Duitsche Kriminalpolizei-Kommissar 
Ditges terzake beleediging der Duitsche Wehrmacht. Hij had op 24 augustus j.l. in een 
café gezegd dat de bommen in de Kinkerstraat en Paramariboplein Duitsche bommen 
waren. Nu zit hij in het Huis van Bewaring, de sufferdP6 

Bakker was inspecteur Justitiële Dienst van bureau Pieter Aertszstraat en 
ressorteerde in die functie onder de Duitsgezinde commissaris Krenning. 
Als hulpofficier van justitie dekte de laatste Bakkers optreden administra
tief. In de volgende maanden werd deze groep rechercheurs stapsgewijs 
meer betrokken bij het Duitse opsporingswerk. Begin 1941 begeleidde een 
van hen Duitse rechercheurs bij de arrestatie van twaalf gedemobiliseerde 
militairen die werden verdacht van spionage.37 

Eind augustus 1940 ontdekte de Amsterdamse politie dat in de stad 
pamfletten werden verspreid met waarschuwingen tegen onjuiste Duitse 
berichtgeving en spotversjes over Hitler. Het personeel kreeg opdracht er 
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'met de meeste kracht' tegen op te treden en zo mogelijk de daders aan te 
houden. Officier van justitie Wassenbergh wilde van elke vondst zo snel 
mogelijk op de hoogte worden gesteld.38 Begin oktober bleken dergelijke 
vlugschriften ook per post te worden verspreid. Het personeel moest daar
om verscherpt toezicht houden op brievenbussen en de Centrale Recherche 
kreeg opdracht een onderzoek in te stellen.39 Tenkink nam de zaak zeer 
ernstig en droeg Van Thiel op om zelf met zijn rijksrechercheurs het onder
zoek van de Amsterdamse politie over te nemen.40 Na drie weken speur
werk onderschepten twee rijksrechercheurs honderd enveloppen met pam
fletten op het hoofdpostkantoor maar de afzender was niet bekend en de 
vingerafdrukken konden niet worden geïdentificeerd.41 

Eind december 1940 kreeg Rauter lucht van het onderzoek. Dat Justitie 
de zaak onder zich hield, bracht hem tot razernij. Zonder de reden van zijn 
toorn te noemen, stelde hij dat het 'einen Wahnsinn ist, an solchen Bestre
bungen vorüberzusehen oder sie gar zu tolerieren [...]. Es kann doch wohl 
niemand im Ernst daran glauben, dass der Deutschen Wehrmacht, s s und 
Polizei solcherart ein wirklicher Widerstand geboten werden kann, wohl 
aber sind solchen Bestrebungen geeignet, namenloses Unglück über ein
zelnen Familien zu bringen da die Wehrmachtjustiz gegen die Führer und 
Organisatoren dieser Bestrebungen rücksichtslos vorgehen muss.'42 Onder 
de Nederlandse gezagdragers leidde dit tot paniek. Tenkink riep de procu
reurs-generaal bijeen en liet hun weten dat 'een mogelijk nationale ramp' 
dreigde.43 Besloten werd dat Van Thiel het onderzoek naar de verspreiders 
zou overdragen aan de Sipo(sD) en dat de Nederlandse politie voortaan ie
der spoor van verzet onmiddellijk aan deze dienst bekend zou maken. 
Tenkink lichtte persoonlijk de hoofden van de plaatselijke politie in. In 
zijn rondschrijven nam hij een zeer lang citaat uit een brief van Rauter op 
zodat de korpschefs direct kennis konden nemen van de dreigementen van 
de Duitse politiechef.44 

De Beauftragte en de oprichting van een getto 

Het tweede Amsterdamse bruggenhoofd van het Duitse bestuur was sinds 
eind september 1940 Hans Böhmcker, de Beauftragte van rijkscommissaris 
Seyss-Inquart. Deze hield met enkele medewerkers toezicht op het ge
meentebestuur. Zijn bevoegdheden waren beperkt. Hij mocht B&W slechts 
aanwij zingen geven bij de uitvoering van Duitse instructies die via de eigen 
Nederlandse superieuren waren binnengekomen. Toch was zijn invloed op 
de gang van zaken groot. Böhmcker rapporteerde wekelijks aan de rijks
commissaris en deze nam met betrekking tot Amsterdam geen enkele be
slissing zonder hem te hebben geconsulteerd. 
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Böhmcker was een fanatieke nationaal-socialist en antisemiet. Hij had 
als vrijwilliger in de Eerste Wereldoorlog gevochten, had vervolgens rech
ten gestudeerd en was advocaat geworden. Hij was reeds in 1926 toegetre
den tot de NSDAP en de SA. Enkele jaren na de machtsovername werd hij 
burgemeester van Bremen.'*5 Als Beauftragte in Amsterdam benutte hij ten 
volle zijn ervaring met de gelijkschakeling van een openbaar bestuur en 
met de isolering en beroving van joden. Vanuit het Duitse consulaat aan het 
Museumplein bestookte hij het gemeentebestuur met verzoeken om rap
porten over de bestuurlijke bemoeienis met specifieke terreinen van het 
maatschappelijk leven. Na enkele weken lagen de eerste stukken op zijn 
bureau. Binnen twee maanden had hij een nauwkeurig beeld van het appa
raat dat hij geacht werd naar de Duitse doeleinden te richten.46 

Toen Böhmcker eenmaal was ingewerkt, was het Nederlandse bestuur 
al druk in de weer de eerste fase van de vervolging van de joden te voltrek
ken: de markering van personen die als jood zouden worden beschouwd. 
Seyss-Inquart had dit met opmerkelijk gemak gedaan gekregen. Na dit suc
ces ontstond in het rijkscommissariaat onduidelijkheid over de voortzet
ting van de vervolging. Wilde Hitler dat er in Nederland geno's kwamen, 
bestuurd door een Joodse Raad, zoals in Polen het geval was? Of zouden de 
joden slechts lid moeten worden van een Reichsvereinigung zoals hun lot
genoten in Duitsland? De Führer eiste van de Duitse bestuurders initiatief 
maar een verkeerde gok kon het einde van een politieke carrière betekenen. 

Böhmcker nam in januari 1941 het voortouw om de Amsterdamse joden 
in een getto samen te brengen.47 Zijn tactiek was tweeledig. Enerzijds tracht
te hij via de formele weg informatie te verkrijgen ten behoeve van de op
richting van een getto. Zo verzocht hij op 16 januari het gemeentebestuur 
om opgave van de verspreiding van joden in de stad.48 Anderzijds mobili
seerde hij leden van de w A om hen de ruimtelijke afzondering van de joden 
met geweld te laten verwezenlijken. Hij liet hen een antisemitische film be
kijken, legde uit dat nu de tijd van optreden tegen de joden was aangebro
ken en stuurde hen vervolgens naar cafés en restaurants in stadsdelen buiten 
de Jodenhoek om daar plakkaten met de tekst 'Joden niet gewenscht' aan te 
brengen.49 De w A sloeg ook aanwezige joden uit deze etablissementen.50 

Burgemeester De Vlugt wilde geen getto in de stad maar gaf zijn ambte
naren toch opdracht om de door Böhmcker gevraagde gegevens te verza
melen.5' Onder meer moest worden uitgezocht in welke wijken overwe
gend joden woonden, hoeveel winkels in die wijken eigendom waren van 
joden en hoeveel scholen en andere openbare voorzieningen zich daar be
vonden. Gegevens uit verschillende registers moesten worden gecombi
neerd en nieuwe gegevens moesten worden verzameld. De opdracht werd 
met meer dan normale spoed uitgevoerd. Vertrouwen dat de gegevens zou
den worden gebruikt om tegen de komst van een getto te pleiten, speelde 
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waarschijnlijk een rol, mogelijk tevens het besef dat de bezetter veel belang 
aan de kwestie hechtte.52 

De politie gaf eveneens toe aan de Duitse druk. Dat ervoer een café-eige-
naar aan het Thorbeckeplein die weigerde de plakkaten van Böhmcker op 
te hangen. Toen hij bij een eerdere actie van de WA zijn zaak van het op
schrift 'Iedereen gewenscht* had voorzien, had de politie het café speciale 
bescherming geboden. Ditmaal kreeg hij van commissaris Jutte van bureau 
Singel te horen dat dergelijke hulp op bevel van hogerhand niet meer 
mocht worden verleend. Vermoedelijk kwam deze instructie van de Beauf
tragte. Nog geen week later bestormden w A-mannen het café. De bezoekers 
alsmede een dienstdoende inspecteur van politie werden mishandeld en 
het interieur werd vernield. De eigenaar besloot het café te sluiten. Van Jut
te kreeg hij het advies de stad te verlaten.53 

De eerste weerstand tegen de verhevigde Duitse activiteit kwam van het 
publiek op straat. Een fors koopkrachtverlies in de laatste maanden van 
1940 had reeds onrust in de stad teweeggebracht. Vanwege de strenge vorst 
werden de werkverschaffingsprojecten gesloten. De arbeiders werden naar 
huis gestuurd en vielen terug op de steun. In januari 1941 kwamen die ar
beiders onder het toeziend oog van de politie enkele malen samen op het 
Raamplein. De illegale CPN, die de bijeenkomsten organiseerde, riep om 
steunverhoging. Dat bij de demonstranten ook andere kwesties leefden, 
bleek toen politiepersoneel hen op 8 januari volgens instructie van het 
hoofdbureau 'op tactvolle wijze' verspreidde. Er vormden zich toen spon
taan kleine betogingen tegen een zojuist afgekondigd verbod voor joden 
om bioscopen te bezoeken. De politie ontbond de optochten na een half
uur.54 De kwestie bleef de gemoederen beroeren. Daarvan getuigen zowel 
de vele vlugschriften die opriepen om bioscopen te boycotten, als de forse 
vermindering van het bioscoopbezoek in de tweede helft van januari (gra
fiek 12).5S Het groeiend aantal overtredingen van de openbare orde wijst op 
een verminderde bereidheid om zich naar het gezag te voegen (grafiek 7). 
De politie constateerde meer overtredingen van de verduisteringsvoor
schriften en ondervond dat het publiek op straat steeds minder gehoor gaf 
aan aanmaningen van agenten om bij luchtalarm een schuilplaats op te 
zoeken.56 De acties van de WA riepen bij omstanders terstond protest op. 

De verwoede pogingen van het politiepersoneel op straat om de geweld
dadigheden in te dammen, stoorden de Beauftragte. Op 4 februari beklaag
de Böhmcker zich bij de burgemeester: 'Die Amsterdamer Polizei ist immer 
zur Stelle, wenn es gilt, gegen Angehörige der NSB vorzugehen.' Hij meld
de te hebben vernomen dat een politieman na in een café tegen NSB'ers te 
hebben opgetreden bij het weggaan zijn revolver zou hebben ontladen met 
de woorden: 'Jammer dat ik hem niet kon gebruiken.' Ook trad de politie 
zijns inziens niet op tegen de wijdverbreide 'Deutschenhetze'. Böhmcker: 
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'Es ist erforderlich dass in der Haltung der Amsterdamer Polizei ein grund
legender Wandel eintritt.' De brief was voor de korpsleiding geen aanlei
ding om speciale maatregelen te nemen.57 

Op zondag 9 februari 1941 escaleerden de gewelddadigheden. Na samen 
slag te hebben geleverd op het Thorbeckeplein namen wA-leden Duitse sol
daten mee naar de Jodenhoek. De soldaten overtraden daarmee het voor 
hen reeds sedert het begin van de bezetting geldende verbod de jodenbuurt 
te betreden.58 Gezamenlijk gooiden zij er ruiten in, braken deuren open en 
vernielden interieur. De politie maakte met steun van de Feldgendarmerie 
een einde aan de actie maar wist de vernielers niet te arresteren. Vermoede
lijk ontvingen de Duitse militairen een reprimande, want in de dagen daar
na zijn zij niet meer in de buurt gesignaleerd. Voor buurtbewoners was het 
incident een impuls om front te maken tegen de aanvallers. Zij kregen 
steun van jongeren uit wijken als de Jordaan en de Oostelijke Eilanden. Bij 
de confrontaties gedurende de volgende dagen sneuvelde een WA-man. 
Hoewel de NSB zich bij gelegenheid van zijn begrafenis met een grote de
monstratieve optocht door de stad deed gelden, was de partij duidelijk het 
overwicht op straat kwijt.S9 

De gewijzigde machtsverhouding had haar weerslag op de opstelling 
van de politie. Dat bleek op dinsdagmiddag 11 februari 1941 toen op de Ou-
deschans circa honderd joden en niet-joden een verfwinkel belegerden die 
de WA als uitvalsbasis gebruikte bij haar acties. De winkeldeur werd ge
ramd. Drie NSB'ers raakten bij de vechtpartij licht verwond.60 Een van hen 
beschuldigde in de partijkrant de politie van opzettelijke nalatigheid. Naar 
eigen zeggen had hij, toen hij tijdens de belegering het bureau Warmoes
straat telefonisch om hulp had verzocht, te horen gekregen: 'Wij komen 
maar laten ze jullie eerst maar doodslaan.' In opdracht van inspecteur-ge
neraal De Koningh stelde Versteeg een onderzoek in naar het incident. De 
brigadier die de telefoon had bediend, ontkende stellig de gewraakte uitla
ting te hebben gedaan.61 De werkelijke toedracht is niet achterhaald. Zeker 
is dat de politie niet tijdig aanwezig was. Commissaris Voordewind legde 
echter met succes zijn volle gewicht in de schaal om het gelijk van de bri
gadier te bewijzen.62 

Ondertussen zag Böhmcker met lede ogen aan hoe zijn project dreigde 
vast te lopen op de weerstand van het publiek en de opkomende tegenwer
king van de politie. De WA verloor de confrontaties op straat en de gevraag
de informatie van het gemeentebestuur bleef uit. Böhmcker greep het 
sneuvelen van de WA-man aan om een tweede maal toe te slaan. Hij kreeg 
toestemming van Seyss-Inquart om de politie de Jodenhoek hermetisch te 
laten afsluiten. Op woensdag 12 februari 1941 kreeg het Amsterdamse korps 
kort na middernacht opdracht om de bruggen rond de wijk in de vroege 
ochtend open te zetten, om vervolgens met assistentie van de Ordnungspo-
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lizei ook de resterende toegangswegen te blokkeren en om in de afgesloten 
buurt te patrouilleren. De Sipo werd door de Beauftragte niet bij de actie 
betrokken. Over de uitvoering bleef in het politiekorps de gehele dag on
duidelijkheid bestaan. Soms mochten burgers de versperringen passeren, 
soms niet. Böhmckers ingreep bracht veel onrust in de stad teweeg. De 
agenten op straat kregen opdracht op te treden tegen samenscholingen 
maar wisten ze slechts met grote moeite duurzaam uiteen te drijven.63 

Nog dezelfde dag liet Böhmcker weten dat niet-joden in de afgesloten 
buurt plaats zouden moeten maken voor joden uit andere delen van de stad 
en dat een Joodse Raad het bestuur over de wijk ter hand diende te nemen. 
In de buurt werd een uitgaansverbod van kracht waarvan de naleving door 
de politie moest worden gecontroleerd. De Beauftragte had zelf de verwe
zenlijking van een getto ter hand genomen.64 

In eerste instantie reageerden B&W op de gebruikelijke wijze. De Vlugt 
stuurde de waarnemend gemeentesecretaris naar de Beauftragte om hem 
duidelijk te maken dat de versperring het stedelijk leven ontwrichtte. Op
vallend genoeg bleek hij gevoelig voor dat argument en stemde in met een 
versoepeling van de afsluiting. De volgende dag was het stadsdeel nog 
slechts afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en vier dagen later slechts 
voor doorgaand verkeer.65 De twee leiders van het Comité voor Bijzondere 
Joodsche Belangen, Asscher en Cohen, die zich in de voorafgaande maan
den hadden ingespannen voor de financiering van het vluchtelingenkamp 
Westerbork, toonden zich bereid een Joodse Raad op te richten. Böhmcker 
liet hun weten dat hij de WA had verboden de Jodenhoek te betreden en 
vroeg hun in ruil daarvoor de bevolking in die buurt op te roepen om alle 
wapens in te leveren. Zij wilden dat wel doen. Het eerste optreden van de 
Joodse Raad boezemde de betrokken joden weinig vertrouwen in. Vrijwel 
niemand leverde wapens in.66 

In tweede instantie stuitte de laatste ingreep van de Beauftragte op 
weerstand van het gemeentebestuur. De Vlugt wendde zich tot secretaris
generaal Frederiks met het verzoek om bij de rijkscommissaris te proteste
ren tegen de oprichting van een getto. Ook onder de ambtenaren die belast 
waren met het verzamelen van de gegevens die Böhmcker op 15 januari had 
gevraagd, groeide de tegenstand. Toen op 19 februari de informatie be
schikbaar was, lieten enkele diensthoofden de burgemeester weten dat de 
vorming van een getto hun dienst voor onoverkomelijke problemen zou 
plaatsen. De Vlugt nam daarop openlijk stelling tegen de komst van een 
getto en onthield de Beauftragte tot diens ergernis de verzamelde gege
vens. Hij liet hem slechts weten dat in de gemarkeerde wijk 7062 joden en 
5690 niet-joden woonden.67 Kort daarop liet Frederiks de burgemeester 
weten dat hij hem steunde in zijn afwerende houding. Hij zegde toe de 
kwestie te zullen aankaarten bij de rijkscommissaris.68 
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De WA bleef ondertussen bij opstootjes het onderspit delven. Op zater
dagmiddag 15 februari constateerde inspecteur Bakker dat grote groepen 
Unieleden de straten van de binnenstad beheersten en dat WA-mannen die 
de confrontatie zochten, binnen een oogwenk werden verslagen: 'Een 
groot deel van de gemeentepolitie hield zich weer afzijdig: er werd een 
beetje tot doorlopen aangemaand; dat was alles. Bram Harrebomée en Van 
Grootheest hebben voortdurend de handen vol om de samenscholingen 
uiteen te drijven, doch zij doen dat dan ook geheel alleen.'69 

Agenten toonden openlijk hun afkeer van de NSB en van de bezetter. 
Versteeg maande zijn personeel diverse malen de Duitse politie op de voor
geschreven wijze te groeten. Zo liet hij op 16 februari weten dat 'niettegen
staande de bij herhaling door mij gegeven voorschriften [...] door Duitsche 
politie-autoriteiten [is] geconstateerd dat bij het voorbijmarcheeren van • 

detachementen der Schutzpolizei [...] agenten [...] zich omdraaien teneinde 
zich aan de groetplicht te onttrekken'.70 Versteeg dreigde niet met eigen 
disciplinaire maatregelen: hij waarschuwde zijn personeel slechts dat de m 
Duitse autoriteiten dergelijk gedrag zwaar konden bestraffen. I 

Op zaterdag 22 februari 1941 greep het Duitse bestuur voor de derde 
maal in.71 Drie dagen eerder was een Duitse politiepatrouille op verzet ge
stuit tijdens een nachtelijke inval in de ijssalon Koco van twee Duits-joodse 
emigranten in de Van Woustraat. Rauter greep de gebeurtenis aan voor een 
keiharde actie. Zaterdagmiddag zette de Ordnungspolizei plots de buurt 
rond het Jonas Daniël Meijerplein af; op dat moment vond hier een druk 
bezochte markt plaats. Ruim vierhonderd joodse jongemannen werden op
gepakt. De aanwezige Amsterdamse politieagenten, volledig verrast door 
het Duitse optreden, kregen opdracht de afzettingen te bewaken. Inspec
teur A. Cammaert vertelde na de oorlog dat hij zag 'dat jongens en mannen 
die van hun werk kwamen en voor hun vrouwen etenswaren uit de stad 
hadden meegebracht, van de fiets werden geslagen [...]. Ik zag verder dat er 
mannen en jongens bij waren, die zich tegen dit brute geweld aanvankelijk 
wilden verzetten, doch op dat moment wierpen zich meerdere Moffen op 
zo'n man en werd hij net zo lang geslagen en getrapt tot hij bleef liggen. 
Dit alles ging gepaard met een hevig kabaal en geschreeuw.'72 

Familieleden en bekenden van de slachtoffers waren ontzet, het publiek 
was verbijsterd. De volgende dag herhaalde de Ordnungspolizei de actie. 
Van de 379 slachtoffers die uiteindelijk naar de concentratiekampen Buchen
wald en Mauthausen werden gestuurd, overleefde slechts één. De Beauf
tragte liet de Jodenhoek afsluiten met prikkeldraadversperringen.73 
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De Februaristaking 

Het protest dat op dinsdag 25 februari 1941 in Amsterdam ontstond, was 
een spontane betoging.74 Het had meer het karakter van een volksoploop 
dan van een staking en vertoonde in diverse opzichten gelijkenis met het 
Jordaanoproer. De betoging was een directe reactie op de twee razzia's van 
de Ordnungspolizei en de hernieuwde afsluiting van de Jodenhoek. Zij 
sloot tevens aan bij de sinds enkele weken groeiende weerstand onder de 
bevolking die was doorgedrongen tot de politie en het bestuur. Het massale 
protest overviel de Duitse autoriteiten. De rijkscommissaris en de bevel
hebber van de Sipo(sD) waren enkele dagen eerder met wintersport ge
gaan. Weliswaar onderschepte de SD pamfletten die opriepen tot staking 
maar aan het hoofdkwartier in Den Haag werd gemeld dat de oproep geen 
gehoor vond.75 

De clandestiene CPN was van alle betrokken organisaties het minst ver
rast door het massale protest. Zij wist bovendien als geen ander op de ge
beurtenissen in te werken. Kaderleden van de partij hadden gemerkt dat de 
stadsbevolking verontwaardigd was over de razzia's bij het Jonas Daniël 
Meijerplein. Zij drongen bij de lokale partijleiding aan op een stakingsop-
roep en probeerden de volgende dag ook op eigen kracht een staking te be
werkstelligen. De volksoploop begon, net als het Jordaanoproer, op de 
Noordermarkt in de Jordaan. Op maandagavond 24 februari kregen circa 
250 activisten uit de clandestiene Rode Vakbondsoppositie hier het parool 
om de volgende ochtend arbeiders en overheidspersoneel aan te zetten tot 
staking. Uit de instructies blijkt dat lering was getrokken uit het Jordaan
oproer. De aansporingen waren in de eerste plaats gericht aan personeel 
van die gemeentelijke diensten die in 1934 door de autoriteiten waren inge
zet om de protestbeweging te breken: Gemeentereiniging en de Dienst der 
Publieke Werken. Daarnaast blokkeerden de activisten vanaf het begin het 
tramverkeer, een wapen dat in 1934 pas na drie dagen was ontdekt en toen 
bijzonder effectief was geweest.76 

In de vroege ochtend van dinsdag 25 februari 1941 deden de activisten 
op talloze plaatsen in de stad hun werk. Bij de remise Kromme Mijdrecht
straat overtuigden zij een groot aantal trambestuurders niet uit te rijden. 
Werkwilligen werd het uitrijden belemmerd. De directeur van de Gemeen
tetram wendde zich terstond, hoogstwaarschijnlijk om 7.15 uur, telefonisch 
tot waarnemend hoofdcommissaris Broekhoff om de politie tegen de acti
visten te laten optreden.77 Broekhoffs reactie is niet bekend. In elk geval 
ging er in de vroege ochtend geen instructie van het hoofdbureau uit en 
grepen de in de remise aanwezige agenten niet in. Een getuige constateer
de zelfs dat zij van de situatie 'genoten en dat deed iedereen goed'.78 Het pu
bliek dat bij de tramhaltes wachtte om met het openbaar vervoer naar het 
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werk te gaan, besefte spoedig wat er aan de hand was. Ook bij de arbeiders 
van de werven op de noordelijke IJ-oever vonden de activisten gehoor. Deze 
arbeiders begaven zich bovendien naar andere bedrijven in Noord om per
soneel over te halen mee te staken. Rond 9 uur kreeg de beweging zo een 
eigen, zichzelf versterkende dynamiek. Uit verschillende delen van de stad 
trokken mensenmassa's naar het centrum. Toen kort daarna de trambe
stuurders onder druk van de directeur toch aan het werk wilden gaan, 
maakte het publiek hun het rijden onmogelijk. Vanaf dit moment was de 
volksbeweging voor geen van de betrokken partijen meer beheersbaar.79 

De politie bood ook na de vroege ochtend aan de volksoploop alle gele
genheid om zich te ontplooien. Broekhoff nam pas om 9.38 uur maatrege
len om het toezicht op straat te versterken: hij riep de middagbrigade ver
vroegd in dienst.80 Onbekend is waarom hij dat niet eerder deed. Een • 
kwartier later gaf hij het personeel opdracht om personen te arresteren die | 
opriepen tot staken en om samenscholingen uiteen te drijven. Tegen de de
monstranten zelf hoefde niet te worden opgetreden.81 Blijkbaar meende • 
Broekhoff toen reeds dat de volksbeweging niet meer te stuiten was. Het 
politiepersoneel trad het protest welwillend tegemoet. De agenten hadden 
er de handen vol aan om de volksmassa's in goede banen te leiden en ver
richtten geen arrestaties. Huti voornaamste zorg was te voorkomen dat de 
Duitse politie, die met kleine eenheden door de stad reed, slachtoffers maak
te. Dat gevaar was groot toen rond halftwee vele honderden mensen door 
de Westerstraat naar de Noordermarkt trokken, waar de Ordnungspolizei 
vanuit betrokken stellingen op het publiek schoot. Commissaris Schreuder 
van bureau Raampoort liet de zijstraten van de Westerstraat afzetten, dreef 
zelf met zijn personeel en de toegesnelde Stormbrigade het publiek terug 
naar de Marnixstraat en wist zo een confrontatie te voorkomen.82 

Het Duitse bestuur werd de eerste dag belemmerd bij zijn optreden door 
het eigen systeem van besluitvorming. Seyss-Inquart was zoals gezegd in 
het buitenland en had, uit vrees dat Rauter anders te veel armslag kreeg, 
nagelaten verordeningen uit te vaardigen waarmee buiten hem om de 
noodtoestand kon worden afgekondigd en het politiestandrecht kon wor
den ingesteld. De vier commissarissen beseften dat het enige alternatief-
overdracht van de uitvoerende macht aan de Wehrmacht - voor hen een 
ernstige blamage zou zijn. Rauter beschikte bijgevolg slechts over beperkte 
middelen om het protest tegen te gaan. Hij ontbood secretaris-generaal 
Tenkink en directeur-generaal Brants en gaf hun instructies om de Neder
landse politie op te laten treden tegen stakers. Voorts dirigeerde hij eenhe
den van de Ordnungspolizei en de Waffen-ss naar de hoofdstad. Hij liet 
Broekhoff en procureur-generaal Van Thiel rond het middaguur naar het 
Koloniaal Instituut komen en droeg bevelhebber Schumann van de Ord
nungspolizei op hen krachtig toe te spreken. De tirade maakte echter wei-
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nig indruk: Van Thiel suste hem met de op ervaring gestoelde wijsheid dat 
protest in Amsterdam, net als onweer, snel overwaait, en Broekhoff gaf te 
kennen dat de staking een direct gevolg was van de anti-joodse maatrege
len van de bezetter.83 De eerste doelgerichte Duitse tegenmaatregel - het 
aanplakken van biljetten die demonstranten bedreigden met zware straf
fen - werd pas tegen het einde van de middag getroffen en was overduide
lijk een noodgreep. De biljetten waren reeds eerder vervaardigd en wel ter 
rechtvaardiging van de twee razzia's van het voorafgaande weekeinde. Zij 
bevatten geen enkele verwijzing naar de actuele situatie en misten daar
door de beoogde uitwerking. Via de radio en door wagens met luidsprekers 
liet Rauter bekendmaken dat vanaf halfacht een uitgaansverbod van kracht 
was. Een bataljon van de Waffen-ss dat even later de stad binnentrok, trof 
de straten grotendeels verlaten. 

Hoewel het op de eerste dag niet tot een werkelijke confrontatie was ge
komen, aarzelden velen de volgende dag, woensdagochtend 26 februari, 
het protest voort te zetten. Het hele politiekorps was in dienst geroepen. 
Inspecteur Bakker: 

'De nacht rustig, het weer goed: kouder en vriezend. Als ik naar het bureau fiets de 
Sarphatistraat door zie ik in den beginne geen stakers doch later kom ik er meer en meer 
tegen: het schijnt dat de heeren tot ander inzicht zijn gekomen. [Inspecteur] Bonarius 
vertelt me dat hij een colonne der Duitsche Schutzpolizei zag in de Scheldestraat, be
staande uit manschappenw agens en motorrijders met machinegeweren.'64 

Vanaf de vroege ochtend patrouilleerden eenheden van de Ordnungspoli
zei in de stad. Ook het bataljon van de Waffen-ss was zichtbaar aanwezig. 
Burgemeester De Vlugt had zijn ambtenaren opgeroepen het werk te her
vatten en had stakers gedreigd met ontslag. Onder deze druk ging de meer
derheid van het gemeentepersoneel, soms na langdurige discussies, weer 
aan het werk. Om halfnegen, veel later dan gewoon, reden de trambestuur
ders van remise Havenstraat uit. Op de arbeiders in het bedrijfsleven had
den soortgelijke oproepen echter geen effect. Zij verlieten opnieuw in 
groepjes hun werk en begaven zich wederom naar het centrum van de stad. 
Bakker: 

'Later in de middag blijkt dat raddraaiers nog pogen de zaak te ontwrichten: trams 
worden aangehouden, het publiek uitgenodigd en soms ook bedreigd om niet met de 
tram te gaan rijden. Volksverzamelingen in verschillende buurten zoodat de Duitsche 
macht gaat optreden. DOODEN EN GEWON DEN.In de Jordaan,Kinkerbuurt en inde 
Albert Cuypstraat en omgevingwordt ingegrepen en met handgranaten en geweervuur 
slachtoffers gemaakt. In de Van Woustraat zouden een 20-tal van die lammelingen een 
tram aanhouden juist op het ogenblik dat er een Duitsche auto met militairen aan-
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komt. Vier man worden gegrepen: er is nog geschoten zonder slachtoffers te maken 
blijkbaar.'85 

Het optreden van de Amsterdamse politie was strenger dan de vorige dag: 
kleine demonstraties werden bijvoorbeeld uiteengedreven. Toch verrichtte 
het personeel, ondanks de boodschap van de korpsleiding dat dit van 'zeer 
groot belang' was, nog steeds geen arrestaties.86 Slechts één man werd op
gepakt, wegens belediging van het Duitse staatshoofd, maar de Sipo gaf 
toestemming om hem vrij te laten.87 

Dezelfde ochtend vond in Den Haag topberaad plaats van de leiding van 
de Wehrmacht en de vier commissarissen. De impasse vanwege het ontbre
ken van passende verordeningen van de rijkscommissaris werd met een 
compromis doorbroken. De Wehrmacht zou in de provincie Noord-Hol
land de uitvoerende macht overnemen en de noodtoestand uitroepen. De
monstranten konden dan worden gearresteerd, voor militaire rechtbanken 
worden geleid en op grond van de Wehrmachtsgerichtbarkeit worden be
recht. Ter compensatie voor dit verlies aan zeggenschap zou Rauter in het 
betrokken gebied aan het hoofd worden gesteld van de Duitse politietroe-
pen. Himmler, die zich telefonisch in het overleg mengde, stemde in met 
deze regeling en gaf Rauter volmacht om bij het onderzoek naar de aan
stichters Verschärfte Vernehmung toe te passen, dat wil zeggen dat arres
tanten bij het verhoor konden worden mishandeld volgens een aantal vaste 
regels. Van deze volmacht werd de volgende dagen druk gebruik gemaakt. 
Bovendien kreeg Rauter van Himmler toestemming om desnoods duizend 
communisten af te voeren naar Duitse concentratiekampen. Na afloop van 
de besprekingen haastte Rauter zich naar Amsterdam om hier persoonlijk 
leiding te geven aan het neerslaan van de volksoploop.88 

In de remise Kromme Mijdrechtstraat, waar de trambestuurders die 
ochtend net als elders onder druk hadden besloten weer uit te rijden, ging 
men om twaalf uur opnieuw in staking. Enkele kleine bedrijven en dien
sten in de buurt sloten zich bij hen aan. Rauter belastte de commandant 
van het Amsterdamse bataljon van de Ordnungspolizei met de leiding over 
alle Duitse en Nederlandse politietroepen in de stad en bleef zelf ter plekke 
om toezicht te houden en instructies uit te delen.89 Zo gaf hij de Ordnungs
polizei en de Waffen-ss opdracht om gericht op demonstranten te schieten. 
Vanaf twee uur vonden hier en daar harde confrontaties plaats waarbij 
slachtoffers vielen. De commandant van de Ordnungspolizei riep het gehe
le politiekorps in dienst en liet weten dat samenscholingen 'met de meeste 
kracht' uiteen moesten worden gejaagd, dat 'daarbij niet kan worden ge
doogd [dat] het een spel wordt van kat en muis tusschen politie en publiek' 
en dat daarom gericht op samenscholingen moest worden geschoten.90 

Hoewel dit laatste niet lijkt te zijn gebeurd, trad het politiepersoneel wel 
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merkbaar harder op tegen demonstranten en arresteerde het een tiental 
personen wegens aansporen tot voortzetting van het protest. De staking 
verliep nadien snel. 

Rauter schakelde ook de lokale Sipo in. Rechercheurs van deze dienst ar
resteerden die middag onder anderen hoofdinspecteur P.A. Kater, chef van 
het bureau Jonas Daniël Meijerplein. Hij werd ervan verdacht stafleden van 
de Luchtbeschermingsdienst die in zijn bureau een dienstruimte hadden, 
politietelegrammen ter inzage te hebben gegeven. De verdenking was ge
baseerd op mededelingen van een Duitsgezinde rechercheur van hetzelfde 
bureau. Onwetend van dit alles arresteerde de gemeentepolitie om kwart 
voor drie een van deze stafleden, de joodse communist Joop Eyl, omdat hij 
in de Sint Willibrordusstraat pamfletten verspreidde. Hij werd uitgeleverd 
aan de Sipo, waarna hij enkele weken later door een Duitse rechtbank ter 
dood werd veroordeeld en vervolgens werd omgebracht. Kater werd na 
ruim twee maanden vrijgelaten en ontslagen uit politiedienst.91 

Nog voordat de staking was neergeslagen, stond voor Rauter vast dat 
Sipo-leider Ditges en SD-leider Lauhus hadden gefaald. Hij stuurde daar
om nog tijdens de staking een Sonderkommando van de Sipo(SD) onder lei
ding van de Haagse Aussenstelleleiter Willi Lages naar de hoofdstad met de 
opdracht alle arrestanten te verhoren, hen zo mogelijk voor een Duits ge
recht te leiden en bovenal te bepalen wie de aanstichters van de staking wa
ren. Lages trof naar eigen zeggen een chaos aan. In de stad werden, soms 
onder zeer primitieve omstandigheden, ruim tweehonderd personen vast
gehouden die door diverse Duitse en Nederlandse politiediensten waren 
opgepakt en vaak zonder proces-verbaal waren opgesloten. 'Gerichtsver
wertbares Material ist in der Mehrzahl der Fällen nicht vorhanden,' conclu
deerde hij na een dag.92 Duidelijke aanwijzingen wie tot het protest had 
aangezet, ontbraken, zelfs al wezen onderschepte pamfletten in de richting 
van de CPN. Om zicht te krijgen op de aanstichters liet Lages enkele hon
derden personen arresteren en door zijn eigen rechercheurs verhoren. 
Soms was van hen bekend dat zij tot staking hadden opgeroepen, soms al
leen dat ze vooraanstaand lid waren geweest van de CPN, de SDAP of het 
N vv.93 De Amsterdamse politie kreeg de opdracht om bij bedrijven navraag 
te doen naar de stakers en hun motieven.94 Ieder aangeplakt biljet moest 
worden gefotografeerd, verwijderd en aan de Sipo(sD) overgedragen.95 La
ges' aanpak was effectief. Na een maand had hij een tamelijk duidelijk 
beeld van de groepen die tot staking hadden opgeroepen. De naspeuringen 
van het Amsterdamse korps lijken slechts weinig te hebben bijgedragen. 

Op donderdag 27 februari was de Duitse politie opnieuw nadrukkelijk 
aanwezig. Van werkonderbrekingen was geen sprake meer. De trams bij
voorbeeld verlieten de remises stipt op tijd. Ter afschrikking reed met iede
re tram een Duitse of Nederlandse politieman mee. Toen bleek dat er zich 
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niets voordeed dat op demonstratief gedrag leek, werden de diensten van 
de Amsterdamse politie iets verlicht: ieder korpslid ging zestien uur per 
dag werken.96 De noodtoestand werd echter nog niet opgeheven en de 
avondklok bleef gelden. Toen de Duitse politie de volgende dag ontdekte 
dat in de stad geruchten de ronde deden dat op 6 maart een nieuwe staking 
uit zou breken, werden de restrictieve bepalingen weer enigszins ver
scherpt. Het politiepersoneel vernam dat de Duitse collega's de opdracht 
hadden 'op volksverzamelingen, ook kleinere, bijvoorbeeld van 4 of 5 per
sonen, aanstonds, zonder voorafgaande waarschuwing, te schieten'. De ei
gen leiding adviseerde om zelf in zulke gevallen terstond dekking te zoe
ken.97 Voorts werden alle uitgaansgelegenheden tot nader order gesloten 
en sportwedstrijden verboden.98 

De aankondiging van een nieuwe staking op 6 maart nam de Duitse po
litie uiterst serieus. Op 5 maart werd het gehele politiekorps permanent in 
dienst geroepen. Op de plaatsen waar op 25 februari de staking was uitge
broken, werd vanaf vier uur 's middags intensief toezicht gehouden. De 
Duitse politie bezette bovendien alle belangrijke gebouwen in de stad.99 De 
Amsterdamse recherche kreeg in de vroege ochtend van 6 maart de op
dracht alle krantenbezorgers onmiddellijk aan te houden omdat de bezet
ter het gerucht had opgevangen dat zij pamfletten bij de kranten zouden 
voegen met een oproep tot staking.100 Van agitatie was echter geen sprake 
en reeds in het begin van de middag werd de alarmtoestand opgeheven. 
Twee dagen later werd ook de noodtoestand beëindigd en werkte het poli
tiepersoneel weer volgens het normale dienstrooster.101 

Herschikking van de machtsverhoudingen 

Nadat het protest was neergeslagen, zegde de rijkscommissaris zowel het 
voltallige college van B&w als hoofdcommissaris Versteeg ontslag aan.102 

Procureur-generaal Van Thiel, die voor het Duitse bestuur het instrument 
was geworden om het politieoptreden naar de eigen doeleinden te richten 
en als zodanig ook tijdens de volksoploop dienst had bewezen, mocht blij
ven. 

Rauter was zeer ontevreden met het optreden van de Amsterdamse poli
tie. In de voorafgaande weken hadden hem reeds diverse berichten bereikt 
dat in het korps een anti-Duitse stemming zou heersen. Hij wilde krachtig 
ingrijpen maar had nog geen geschikte opvolger voor Versteeg op het oog 
en benoemde daarom op 6 maart 1941 een Besondere Beauftragte, te weten 
politiepresident en ss-Oberführer Walter Schröder uit Lübeck, die, vooruit
lopend op de komst van een nieuwe korpschef, een begin diende te maken 
met de omvorming van het korps tot 'eine schlagkräftigen und diszipli-
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nierten Organisation'.103 Schröder installeerde zich reeds de volgende dag 
in de kamer van Versteeg. Naar alle waarschijnlijkheid kreeg hij de beschik
king over het rapport dat Versteeg in november 1940 op uitnodiging van de 
Ordnungspolizei had opgesteld, en vermoedelijk ook over een soortgelijk 
rapport dat commissaris Krenning rond dezelfde tijd heimelijk voor de 
Sipo (s D) had gemaakt. 

Schröder voerde persoonlijke gesprekken met de commissarissen en 
hoofdinspecteurs. Hij vroeg hun of zij bereid waren een leidende functie te 
vervullen in een gereorganiseerde politie. Sommigen zegde hij reeds een 
post toe. Zo bood hij NSB-lid Krenning de leiding aan van de Geünifor
meerde Dienst, een functie die Versteeg reeds aan commissaris E.C.J. Staal 
had toebedeeld. Commissaris Claes Bakker, chef van de Verkeersdienst, ver
klaarde zich bereid om de leiding te aanvaarden over een toekomstige Be-
stuurspolitie.104 Schröder gaf inspecteur Douwe Bakker opdracht om een 
politieke recherche op te richten om, in nauwe samenwerking met de 
Sipo (s D), personen die verzet of sabotage pleegden op te sporen. Het gehele 
korps kreeg een spreekverbod over dienstzaken opgelegd en moest de 
kraagnummers waarmee het publiek hen kon identificeren, van de unifor
men verwijderen.,os Bovendien moest het personeel een antisemitische 
film bekijken en een lezing bijwonen over de Duitse beginselen van politie
optreden.106 

Voor de vacante burgemeesterspost had het rijkscommissariaat wel 
reeds een kandidaat beschikbaar: Edward John Voûte. Deze buitenstaander 
in de bestuurlijke kringen van Amsterdam was als secretaris van het Ko
ninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in de jaren dertig be
vlogen geraakt door de Groot-Germaanse gedachte. Hij was niet toegetre
den tot de NSB maar onderhield nauw contact met NSB'ers van het tweede 
garnituur. Later zou hij donateur worden van de Germaansche ss. Voûte 
besefte in de zomer van 1940 terdege dat zich voor personen van zijn kali
ber ongekende mogelijkheden voordeden om hoge bestuurlijke functies te 
bemachtigen. Hij zette al zijn kaarten op het burgemeesterschap van Am
sterdam en kreeg op 1 maart 1941 wat hij wilde. Vooruitlopend op een alge
hele reorganisatie van het binnenlandse bestuur had Seyss-Inquart in de 
gemeenten waar in februari was gestaakt per decreet het leidersbeginsel in
gevoerd. Voûte kreeg bij zijn benoeming de titel 'regeringscommissaris' 
maar liet zich graag burgemeester noemen. Hetzelfde decreet stelde hem 
in staat om wethouders aan te wijzen. Hij koos vier NSB'ers. Om een al te 
groot verlies aan ervaring te voorkomen, vond hij de wethouder van Finan
ciën bereid voorlopig aan te blijven.107 

Tot Voûtes eerste daden behoorde de overdracht aan Böhmcker van de 
resterende gegevens over de verspreiding van de Amsterdamse joden.108 In 
het tot getto bestemde gebied bleken 680 bedrijven van joden en 452 van 
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niet-joden te zijn. Om alle niet-joden uit de buurt te verwijderen, zouden 
1494 huizen moeten worden ontruimd. Bovendien waren hier diverse ge
meentelijke diensten en instellingen gevestigd die zich richtten op de be
volking van de gehele stad. Een daadwerkelijke afsluiting zou heel wat voe
ten in aarde hebben. Na overdracht van de gegevens was Voûte de 
Beauftragte niet langer ter wille. Gesteund door de gemeentesecretaris en 
enkele diensthoofden spande hij zich eerst en vooral in voor het behoud 
van een geregeld bestuur in de stad.'09 De vorming van een getto achtten hij 
en zijn ambtenaren daarmee in strijd. 

Rauter verving ook de plaatselijke Sipo (sD)-leiding.Ditges moest plaats 
maken voor de Haagse Aussenstelle-Leiter Willi Paul Franz Lages. Op 5 ok
tober 1901 geboren in een middenstandsgezin in het nazi-bastion Braun
schweig had Lages zich met uitzondering van een kortstondig lidmaat
schap van een Freikorps nooit politiek geprofileerd. Hij kreeg al snel een 
leidinggevende functie bij de recherche. Net als Harster, die hem in oktober 
1940 naar Den Haag haalde, was Lages een bekwaam politieman. Hij was 
evenwel daadkrachtiger en pragmatischer, had een sterker beroepsmatig 
plichtsbesef en was minder vatbaar dan Harster voor de nationaal-socialis
tische retoriek. Hij stelde zich onkreukbaar en hard op maar voegde zich bij 
gelegenheid ook gemakkelijk naar de jongensachtige, soms ronduit senti
mentele kameraadschap die onder het personeel van zij n dienst bestond.110 

Lages kreeg in Amsterdam de inlichtingenman Hans Blumenthal naast 
zich. Deze was in 1909 in Bremen geboren, was oorspronkelijk tabakshan
delaar en trad in 1930 toe tot de NSD AP. In 1937 ging hij werken voor de SD 
in Hamburg; in 1940 kreeg hij de leiding over de SD-afdeling van de Aus-
senstelle in Groningen.111 Lages voegde de afdelingen Sipo en SD in Amster
dam weer samen in een dienst, bemoeide zich nadrukkelijk ook zelf met 
het inlichtingenwerk en maakte Blumenthal tot zijn vervanger. De laatste 
onderhield het contact met de Amsterdamse korpschef. 

Aangespoord door Berlijn nam Rauter in de leiding van het rijkscom-
missariaat radicaal stelling inzake het optreden tegen de joden. Zij moes
ten niet in een getto worden samengedrongen maar, vooruitlopend op hun 
verwijdering uit Nederland, onder permanent politietoezicht worden ge
steld. Op 2 april 1941 liet hij de Amsterdamse politieleiding weten dat de in 
Amsterdam wonende joden de stad niet meer voor langere tijd mochten 
verlaten en zich evenmin buiten de stad mochten vestigen. Vrijstellingen 
kon alleen de Aussenstelle van de Sipo(sD) verlenen.112 De politie moest de 
naleving controleren en overtreders zo nodig naar de stad teruggeleiden."3 

Tegelijkertijd richtte Rauter in Amsterdam de Beratungsstelle für jüdische 
Auswanderung op."4 In Wenen en Praag hadden dergelijke instellingen 
succes geboekt bij het verdrijven en beroven van joden. Om van deze erva
ring profijt te trekken stuurde het RSHA Erich Rajakowitsch, die als advo-
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caat Eichmann in Wenen had geholpen bij het afpersen van joden, naar Ne
derland. De Amsterdamse instelling moest 'beispielgebend für die Lösung 
der Judenfrage in sämtlichen europäischen Staaten' zijn. Als doel van de 
anti-joodse maatregelen stond de nazi-leiding toen nog massale deportatie 
naar Madagaskar voor ogen.115 Eind maart wees het gemeentebestuur de 
dienst het pand Van Eeghenstraat 88 toe."6 

Beauftragte Böhmcker kreeg van de rijkscommissaris opdracht de reeds 
genomen maatregelen inzake de oprichting van een getto af te zwakken. 
Weliswaar mocht hij ter 'Deklassierung' van de joden de straten met een 
meerderheid van joodse bewoners voorzien van het plakkaat 'Joodsche 
Straat', maar van een volledige afsluiting van buurten of van verhuizingen 
was geen sprake meer.117 Voûte ging zich nu krachtiger verweren. Hij liet de 
Beauftragte weten dat hij zich niet kon verenigen met de beperkte versoe
peling en zocht bij enkele Duitse autoriteiten steun voor zijn verzet tegen 
de komst van een getto.118 De regionale commandant van de Wehrmacht 
bleek gevoelig voor zijn argument dat de aanwezigheid van een getto een 
ernstig gevaar voor de volksgezondheid zou betekenen en dat ook zijn sol
daten daaronder zouden lijden. De Besondere Beauftragte Schröder onder
kende direct de moeilijkheden die een getto voor de ordehandhaving zou 
betekenen. Beiden waren bereid de burgemeester openlijk te steunen.119 

Hoewel Rauter scherp aanvoelde welke koers Berlijn bij de vervolging 
_C^_ van de joden was ingeslagen, wist hij binnen het rijkscommissariaat de lei

ding over het optreden tegen de joden niet geheel naar zich toe te trekken. 
De strubbelingen in de Duitse leiding in Den Haag hadden hun weerslag 
op de verhoudingen tussen de betrokken Duitse instanties op lokaal ni
veau. In april 1941 waren dat met name het bureau van de Beauftragte dat 
zich richtte tot het gemeentebestuur en de Joodse Raad, en de Aussenstelle 
van de Sipo(sD), belast met het toezicht op de uitvoering van de politionele 
maatregelen. Over de taak van de Beratungsstelle - spoedig omgedoopt tot 
Zentralstelle für jüdische Auswanderung - bestond aanvankelijk onduide
lijkheid. In mei 1941 werd in het rijkscommissariaat vastgesteld dat het op
treden tegen de joden niet alleen een zaak van Rauter en de Sipo(SD) zou 
zijn. Ook andere commissarissen zouden onder leiding van de rijkscom
missaris een bijdrage leveren. Seyss-Inquart bedong dat op lokaal niveau 
zijn Beauftragte naast de Sipo(sD)-leider betrokken bleef bij de uitvoering 
van de anti-joodse maatregelen. De Zentralstelle werd bijgevolg geen on
derdeel van de Aussenstelle. Lages werd niet met de leiding doch louter met 
het toezicht belast.120 

Inmiddels besefte de Beauftragte rerdege dat hij met zijn streven naar 
een getto op het verkeerde paard had gewed. Terwijl Voûte zich steeds har
der opstelde, bleef een besluit van de rijkscommissaris uit. Week na week 
deed Böhmcker verdere concessies. De versperringen werden tot een klei-

145 



ner gebied beperkt en het verkeer door de buurt werd minder beperkingen 
opgelegd.121 Op 17 mei 1941 liet Voûte hem weten dat hij weliswaar blij was 
met deze concessies maar dat hij aan zijn bezwaren vasthield en zich de 
vrijheid voorbehield: 'mit dem Reichskommissar persönlich über diese An
gelegenheit in Gedankenaustausch zu treten'.1" Toen Voûte begin juni 
Rauter een uitspraak tegen de vorming van een getto wist te ontlokken, 
legde Böhmcker zich neer bij zijn nederlaag.123 

In Amsterdam voorzagen zo'n twaalfhonderd joden met venten in hun 
levensonderhoud; slechts 178 van hen hadden een vaste standplaats.124 

Eind april vroeg Böhmcker B&W om een overzicht van de verleende vent-
vergunningen, met name van het aantal dat aan 'Volljuden' en 'Halbjuden' 
was verstrekt. Voûte, die informeel te weten was gekomen dat de Beauf
tragte hen uit de straathandel wilde verdrijven, vernam van de wethouder 
voor Levensmiddelenzaken dat dergelijke gegevens niet beschikbaar wa
ren en liet de zaak eenvoudig rusten. Pas toen de Beauftragte hem vroeg 
waar het antwoord bleef, kwam hij weer in actie. Hij gaf het Bevolkingsre
gister een lijst met de namen van vergunninghouders, met het verzoek na 
te gaan welke personen joods waren. Op 6 juni kreeg Voûte het resultaat 
onder ogen. Pas een maand later stuurde hij de cijfers naar de Beauftragte, 
met de mededeling dat het intrekken van de vergunningen de gemeente 
ernstige schade zou berokkenen. Uiteindelijk zegde Voûte na veel heen en 
weer toe dat joden vanaf 1 augustus geen nieuwe vaste standplaatsen meer 
zouden krijgen. Joden die al een standplaats hadden, konden deze behou
den, en joden die wilden venten, konden ook hierna nog een vergunning 
krijgen. 
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