UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting
Meershoek, A.J.J.
Publication date
1999

Link to publication
Citation for published version (APA):
Meershoek, A. J. J. (1999). Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de
bezetting. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:07 Jan 2023

6

Hoofdcommissaris Tulp

è

Op donderdagochtend 7 mei 1941 vond in het stadhuis aan de Oudezijds
Voorburgwal een korte plechtigheid plaats. Hoofdcommissaris Versteeg
nam afscheid van het politiekorps en de man die Rauter als opvolger had
aangewezen, oud-KNiL-officier Sybren Tulp, presenteerde zich. Waarnemend hoofdcommissaris Broekhoff sprak de aanwezigen toe. Hij bracht de
zes hoofdcommissarissen in herinnering die hij bij de Amsterdamse politie
had leren kennen en stelde vervolgens dat elk in zijn eigen tijd paste en in
geen andere. Gebruik makend van dezelfde beeldspraak als die waarmee
oud-minister-president Colijn een jaar eerder de bevolking had opgeroepen zich te schikken in de nieuwe politieke situatie, verklaarde hij weemoedig dat 'het mij op mijn leeftijd [is] als heb ik in verschillende werelden
geleefd'. Ditmaal deed die ervaring zich zelfs verhevigd aan hem voor: 'het
heengaan van den heer Versteeg en de intrede van den heer Tulp [vormen]
als het ware de scheidingslijn van twee werelden, een scheidingslijn zoo
scherp dat die werelden welhaast niet meer op elkaar gelijken'.1
Broekhoff vermeldde dat de korpschef zich niet populair had gemaakt
bij zijn personeel, maar verzekerde hem dat hij toch 'een hooge plaats in de
geschiedenis van het korps' zou krijgen. Ten slotte richtte de spreker zich
rechtstreeks tot Tulp:
'Ik weet het toch bij ervaring, dat U Uw taak slechts dan zult kunnen vervullen, indien
U verzekerd zijtvan de volledige medewerking van ieder corpslid, maar stellig van Uw
naaste medewerkers. Die medewerking zeg ik U ook namens hetgeheele corps volgaarne toe. [...) De Amsterdammer - en dit wordt eenieder die hier lang woont [duidelijk] is een eigenaardig mensch. Men kan als het ware alles van hem gedaan krijgen op voorwaarde dat men zijn vertrouwen heeft. {...} Duidelijk is dat eenieder onzer U dit vertrouwen kan schenken.'1
Broekhoffs waarschuwing sloot aan bij de adviezen waarmee hij de voorafgaande maanden de bezetter tevergeefs had getracht te weerhouden van radicale maatregelen als die tegen de joden. Agent Piet Landman, die met enkele collega's bij de plechtigheid aanwezig was, herinnert zich: 'Zijn
toespraak was op het kantje af. Ik dacht: zal die nog heel thuiskomen?'3
Welke instructies Tulp van de Duitse autoriteiten kreeg bij zijn benoeming is niet bekend. Het ligt voor de hand dat zij hem opdroegen voor alles
de anti-Duitse stemming in het korps weg te nemen die zij reeds eind 1940
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hadden opgemerkt en waarvan zij terecht veronderstelden dat deze in februari 1941 was verhevigd.4 Tulp toonde zich ongevoelig voor de oproep
van Broekhoff om het vertrouwen van de bevolking niet te beschamen en
was zeker niet bereid om met dat oogmerk grenzen aan zijn eigen ambities
te stellen. Dat hij evenwel zonder steun van de korpsleden als hoofdcommissaris weinig kon bereiken, daarvan hoefde Broekhoff hem niet te overtuigen. Tulp zag het winnen van het vertrouwen van het personeel zelfs als
het belangrijkste middel om verder reikende, nationaal-socialistische doeleinden te verwezenlijken. De vermaning van Broekhoff is illustratief voor
het ontbrekende besef dat het grootste gevaar nu juist school in de mogelijkheid dat een nationaal-socialist als Tulp wel degelijk het vertrouwen
van het korps zou weten te winnen.

Een militair uit de koloniën
De inspecteur die tot maart 1942 zijn adjudant was, beschreef Tulp als een
innemende man die nooit door een situatie in verlegenheid werd gebracht.5 Een buitenstaander die hem in 1941 leerde kennen, zag in hem 'een
man die graag de populaire jongen ui thing*, joviaal maar toch met zoveel
distantie dat men voortdurend besefte dat hij iemand kon maken of breken.6 Uit alle bewaard gebleven getuigenissen komt Tulp naar voren als
een man die bovenal gevormd was door zijn militaire loopbaan.
Sybren Tulp was op 29 maart 1891 te Leeuwarden in een NederlandsHervormd gezin geboren. Zijn vader was leerlooier, zijn moeder boerendochter. Hij doorliep drie klassen van de vijfjarige HBS en meldde zich vervolgens bij de Cadettenschool te Alkmaar, wellicht onder invloed van het
nationalisme dat Nederland rond de eeuwwisseling in zijn ban had. Na een
aanvullende opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda trad
hij in oktober 1912 toe tot de Koloniale Reserve en belandde hij in Indië bij
de infanterie.7
Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) was een leger van
beroepsmilitairen met verschillende nationaliteiten. Toen Tulp in Indië arriveerde, waren de jaren van de grote militaire expedities tegen opstandige
buitengewesten juist voorbij. Het was een relatief rustige periode. De belangrijkste taken van het KNIL waren toen ordehandhaving en bestrijding
van verzet geïnspireerd door nationalistische en communistische ideeën.
Na veertien jaar dienst in verschillende buitengewesten kreeg Tulp in 1926
de leiding over het civiele bestuur van Noord-Midden-Timor. Hij bezat discipline en zelfverloochening, was immuun voor argumenten die hem van
zijn doel afhielden, en behield als bestuurder voortdurend zelf het initiatief.8 Waarschijnlijk koesterde hij, net als de meeste infanteristen van het
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KNIL, sympathie voor Duitsland.9 Die gevoelens werden ongetwijfeld versterkt door zijn huwelijk met de dochter van een inlandse vrouw en een
Duitse KNiL-officier. Zijn echtgenote zou zich tijdens de bezetting ontpoppen tot een fanatiek nationaal-socialiste.10 Tulp gaf toen blijk de binnenlandse ontwikkelingen in Duitsland sedert het begin van de jaren dertig op
de voet te hebben gevolgd."
In mei 1932 werd Tulp commandant van het KNIL in Suriname, een halfjaar nadat in deze kolonie een opstootje van plantagearbeiders had plaatsgevonden. Zes maanden later ontving het koloniaal bestuur ter plaatse de
waarschuwing dat de zwarte sociale voorman Anton de Kom naar de kolonie onderweg was. Tulp trof grondige voorbereidingen en gaf blijk van een
aan paniek grenzende vrees voor buitenlandse onruststokers. Zo meende
hij dat een deel van de bevolking, na in de voorafgaande jaren aan 'een geraffineerde communistische propaganda' te hebben blootgestaan, 'thans
geacht kan worden rijp te zijn voor het verrichten van verschillende daden
van geweld, welke door de communistische leiding buiten Suriname, wenschelijk geacht worden'.12 Hij was ervan overtuigd dat De Kom naar de kolonie was gestuurd om het lont in het kruitvat te steken en pleitte bij de
gouverneur onder meer voor een herindeling van de troepen in kleine eenheden, bewapening met karabijnmitrailleurs en het aankweken van 'een
offensieve geest bij den troepen en [het opzij zetten van] vrees voor het nemen van onjuiste maatregelen: hun wordt steeds ingeprent dat zij na flink
optreden door Uwe Excellentie en mij steeds zullen worden gedekt tegen
de dan loskomende kritiek'.'3 Na aankomst werd De Kom onder permanent
politietoezicht gesteld. De overdreven bewaking vergrootte slechts zijn
aanzien bij de plantagearbeiders en toen hij drie weken later alsnog werd
gearresteerd, legden zij uit protest het werk neer. Tulp onderdrukte de actie ten koste van twee doden en 23 gewonden.14
In Nederland bleven deze gebeurtenissen grotendeels onopgemerkt
omdat op hetzelfde moment in Oost-Indië de muiterij op De Zeven Provinciën plaatsvond, een gebeurtenis die een roep om versterking van het gezag
teweegbracht. Enkele maanden later stuurde de regering J.C. Kielstra als
gouverneur naar Suriname. Deze had volmacht de publieke vrijheden fors
in te perken. Als hoogleraar in de koloniale staathuishoudkunde had hij
met F.C. Gerretson in de jaren twintig de Nationale Unie opgericht, een beweging die neigde naar het fascisme.is Hij was, net als eerste minister Colijn, een tegenstander van de 'ethische politiek' in het koloniale bestuur en
pleitte, net als deze, met een zekere geborneerdheid voor het beperken van
de taak van dat bestuur tot uitsluitend het handhaven van het gezag. In de
persoon van Kielstra leerde Tulp een van die intellectuelen kennen die,
zonder zelf door de economische crisis getroffen te zijn, in de maatschappelijke ontwikkeling aanleiding zagen om de beginselen van de parlemen149

taire democratie op te geven ten gunste van een sociaal-conservatieve utopie. Kielstra nam de aanbevelingen over die Tulp aan zijn voorganger had
gedaan en ging verder met het inperken van politieke vrijheden, zoals het
recht van vergadering en van verspreiding van drukwerk.16
In 1936 keerde Tulp terug naar Oost-Indië, waar hij werd aangesteld als
militair commandant van Batavia. Hij werd bevorderd tot luitenant-kolonel en benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn nieuwe
functie was hij onder meer verantwoordelijk voor de bijscholing van alle
rekruten die in Indië arriveerden. Na twee jaar was hij gedwongen wegens
lichamelijke klachten de militaire dienst te verlaten.17 Voordat hij zich in
Nederland vestigde, bracht hij een bezoek van meer dan zes maanden aan
Duitsland en Italië.
Op 8 januari 1940, acht maanden na zijn terugkeer in Nederland, stuurde Tulp een brief aan de echtgenote van gouverneur Kielstra. Van deze brief
zijn twee fragmenten bewaard gebleven. In het eerste fragment vertelt hij
dat hij in Duitsland
'de gelegenheid [had] gehad zeer veel te zien. Dat was des te gemakkelijker omdat men
in Duitschland zeer gaarne bereid is vreemdelingen over alles en nog wat in te lichten,
zoodra het gasten betreft die welwillend tegenover dit volk en zijne problemen staan.
Zoodoende had ik eene goede gelegenheid, het vele dat ik over de Duitsche weermacht en
over het op nationalen grondslag geschoeid socialisme en de weldoordachte economische samenwerking van allen, gelezen had, te toetsen aan de werkelijkheid. En dan
moet ik U bekennen dat ik in Nederland ben teruggekomen met den allergrootste eerbied voor alles wat in dat land tot stand is [gekomen].'1*
In het niet geheel leesbare vervolg van deze passage spreekt Tulp over tegenwerking die Duitsland bij zijn inspanningen van de rest van de wereld
ondervond, in het bijzonder van 'het internationale jodendom'.19
In het tweede fragment beschreef Tulp de veranderde blik op zijn eigen
land na het bezoek aan de twee totalitaire staten. In Florence had hij enkele
gepensioneerde generaals uit het Nederlandse leger ontmoet, die hem hadden laten weten hun vaderland te zijn ontvlucht wegens het politieke klimaat. Tulp schreef mevrouw Kielstra dat hij hun toen had gezegd dat hijzelf altijd blij was in Nederland terug te keren, maar dat wat hij er nu had
aangetroffen 'een op verbluffende wijze verdeeld volk [was] dat slecht geregeerd wordt door onverantwoordelijke besturen van politieke partijen,
middels een parlementair [stelsel waarvan] de regenten dezelfde verwordingsverschijnselen ver[tonen als die] der 18e eeuw'. Hij ergerde zich in het
bijzonder aan 'de tendentieuze en bepaaldelijk onjuiste of geniepig onvolledige berichtgeving in de dagbladen, de radio en de film over de toestanden in de totalitaire staten; met gevolg dat bij de breede massa wanbegrip150
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pen bestaan die schadelijk voor een gezond economisch verkeer met ons
achterland zijn en die aan de nuchterheid van ons volk doen twijfelen'.20
Als gevolg hiervan ontging het de meeste Nederlanders naar zijn overtuiging hoe slecht hun land er voorstond met zijn hoge staatsschuld, zijn ongeoefend leger, zijn door werkloosheid gedemoraliseerde bevolking en zijn
onvoldoende verdedigde koloniën. Tulp, die als jonge rekruut Nederland
had verlaten in een tijd dat het nationalisme hoogtij vierde, was teleurgesteld over wat hij terugvond.
Tulp werd reeds voor de Duitse inval kringleider van de NSB in het centrum van Den Haag. Hij trad niet op de voorgrond. Over zijn reactie op de
inval en over zijn doen en laten tijdens het eerste bezettingsjaar is niets bekend.*1 Op 18 april 1941 wees Rauter hem aan als de nieuwe korpschef van
de Amsterdamse politie. Over diens afwegingen is niets bekend. Wel is duidelijk dat hij lang gezocht heeft naar een geschikte kandidaat en dat Tulp
pas laat in beeld is gekomen." Vermoedelijk maakte de nationaal-socialistische freule J.A. op ten Noort de Duitse politiechef attent op de gepensioneerde militair. Bij zijn benoeming werd hij bevorderd tot kolonel.23
Tijdens de plechtigheid waar Broekhoff zijn vermanende woorden
sprak, hield ook Tulp een toespraak. Hij verklaarde de benoeming te hebben aanvaard om 'ons Volk en ons Land innerlijk zo goed mogelijk voor te
bereiden voor de taak, om bij het eindigen van den oorlog, aan den opbouw
van Europa mee te werken', een argument dat hij ook later in kleine kring
zou gebruiken. Tulp wenste jonge politieofficieren uit te zoeken die geschikt waren om in het toekomstige, autoritaire bestel leidende posities te
bezetten. Hij achtte zichzelf voor het verrichten van die selectie bij uitstek
geschikt en maakte daar in zijn nieuwe functie ook werk van. Hij ambieerde geen tweede carrière.24
In zijn toespraak gaf Tulp blijk van veel optimisme en dadendrang. Hij
profeteerde dat ook in het Amsterdamse korps onder invloed van de nieuwe politieke constellatie de 'gezonde kameraadschap' zou ontstaan die hij
in het Indische leger had leren kennen. De moeilijkheden waarmee het
korps vooralsnog te kampen had gehad, waren een overgangsverschijnsel;
spoedig zou in de samenleving een nieuw evenwicht ontstaan. Tegen het
einde van zijn betoog liet hij zijn gedachten even de vrije loop:
'Wanneer eenmaal het tijdstip zal zijn aangebroken dat de 8 miljoen Duitschers, die
nu te velde staan, en voor hun socialisme strijden, hunne geweren zullen wegzetten en
het gereedschap ter hand nemen om met hunne kameraden uit de oorlogsindustrie, in
hun tempo en met hun geestdrift, onder leiding van den Führer tot den socialistischen
opbouw van hun Volk en land over te gaan, dan zal dat vlak naast onze deur iets
grootsch worden.'1*
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Het was deze diepgewortelde identificatie met Nazi-Duitsland, in 1939
ontloken en kennelijk niet aangetast door de Duitse inval in mei 1940, die
Tulp tot een willig instrument van de bezetter maakte. Had hij een grenzeloos ontzag voor Hitler, Mussen vond hij halfhartig en in de dagelijkse omgang verhulde hij slechts met moeite zijn minachting voor de voorman van
de NSB. Hij voelde zich vooral verwant met lieden als Rauter, die een vechtersmentaliteit hadden en onderwerping aan ijzeren discipline predikten.
Onaangetast bleef alleen zijn bewondering voor koningin Wilhelmina. Bijgevolg was het enige dat hem later enkele malen deed twijfelen aan de
juistheid van zijn ambtsaanvaarding de eed van trouw aan haar die hij als
militair had afgelegd.26

Nieuwe leiding
Voor de meeste korpsleden vond de eerste confrontatie met de nieuwe
hoofdcommissaris plaats op donderdag 12 juni 1941.27 Tulp had hen die
middag bijeengebracht in een zaal van het Bellevue-theater aan de Leidsekade. In de voorafgaande maanden hadden zij bij zulke gelegenheden
Duitse propaganda voorgeschoteld gekregen. Ditmaal had Tulp laten weten dat hij hen persoonlijk wilde toespreken, zonder het onderwerp te noemen.28 De aanwezigen hadden niettemin een duidelijk vermoeden van wat
hun te wachten stond. Enkele weken eerder hadden agenten van bureau
Leidseplein rake klappen uitgedeeld aan WA-leden die burgers mishandelden. Dat had een rel veroorzaakt. Tulp had een commissie ingesteld om het
incident te onderzoeken. Lid van die commissie was commissaris en NSBlid Krenning. Inspecteur Duisterwinkel herinnert zich: 'Iedereen had het
idee: dat is een commissie die tot de conclusie gaat komen dat de politie ongelijk heeft.'29 Tot verontrusting van het hogere kader had Tulp de korpsleden niet, zoals gebruikelijk, per bureau over de zaal verspreid laten plaatsnemen maar per rang. Het lagere personeel was aldus onttrokken aan het
toezicht van de directe superieuren.30 Duisterwinkel:
'Ik voorzag moeilijkheden omdat Amsterdammers zoiets niet pikken. Toen Tulp binnenkwam, begon iedereen inderdaad met zijn voeten over de grond te schuiven. Het
werd een beetje roerig. Tulp trok zich er echter niets van aan. Hij ging achter de katheder staan enzei: "Ik heb het Leidseplein onderzocht..." (doodse stilte) "... en ik ben tot de
conclusie gekomen dat de agenten daar juist hebben gehandeld. Zij krijgen allemaal
een gratificatie." Dat was onvoorstelbaar slim. Toen heeft hij nog een redevoering gehouden, waarvan ik nietsmeerweet.'3'
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Hoewel in het korps grote weerstand tegen de NSB bestond en NSB'ers binnen de eigen organisatie als paria's werden behandeld, wist Tulp zich vanaf
het eerste moment aan een dergelijke stigmatisering te onttrekken.32
Tulp spande zich in om korpsleden voor het nationaal-socialisme te
winnen. Hij deed dit uitsluitend in de individuele omgang en koos zijn
slachtoffers zorgvuldig uit. Een van hen was inspecteur B.R. Jongebreur.
Deze was meester in de rechten en gelovig. In 1940 had hij zich als wachtcommandant van bureau Warmoesstraat geërgerd aan de beperkingen die
de korpsleiding stelde aan het optreden tegen de WA. Hij was in mei 1941 bij
de afdeling Centrale Controle geplaatst, maar het werk hier beviel hem zo
slecht dat hij besloot te solliciteren naar een functie bij de rijksoverheid.
Tulp ontdekte dit en liet hem onmiddellijk bij zich komen. Na de oorlog
verklaarde Jongebreur dat Tulp
'zeer verontwaardigd [was] dat ik den politiedienst wilde verlaten. Hij zegde mij toen
toe dat die vervelende werkzaamheden een einde zouden nemen en ik in het zogenaamde Kabinet van de Hoofdcommissaris zou worden opgenomen om daar tezamen met inspecteur Brink meerjuridisch werk te krijgen.'33

J^-'X-

Jongebreur moest evenwel eerst in Schalkhaar (bij Deventer) een bijscholing naar Duitse snit volgen. Hij deed dat en keerde in het voorjaar van 1942
in
Amsterdam terug in de overtuiging dat een nieuwe tijd was aangebroken met een nieuwe taak voor de politie. Terwijl enkele inspecteurs, leeftijdgenoten en goede collega's van hem, onder wie de zoon van de commissaris personeelszaken Mouwen, kort daarvoor hadden geweigerd dezelfde
herscholing te ondergaan en prompt waren ontslagen, liet Jongebreur zich
door Tulp overreden om tijdelijk een functie bij het politiebataljon te aanvaarden, nog steeds met het vooruitzicht later in het Kabinet te worden opgenomen.34 Tegelijkertijd trachtte Tulp hem over te halen tot het lidmaatschap van de Germaansche s s, een organisatie waarbij Tulp zelf zich onlangs
ook had aangesloten. Na de oorlog vertelde Jongebreur dat Tulp
'mij [wees] op het grote gevaar uit het Oosten en zeide mij dat hij lid was geworden van
de gemeenschap die zich de vorming van een Germaansch blok tegen het Bolsjewisme
tot ideaal en den geestelijken tegenstand tegen het Bolsjewistisch gevaar tot doel had
gesteld en dat ik ook daar lid van moest worden. Dit behelsde wel noodzakelijkerwijze
tevens een pro-Duitsche geste doch Tulp zeide mij dat ik de zaak niet klein en bekrompen doch van Europeesch standpunt moest bezien.'3$
Kort na dit gesprek werd hij inderdaad lid van de Germaansche ss.35 Hij
zou nooit in het Kabinet worden opgenomen.
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Tulp, overtuigd dat de bestaande machtsverdeling gunstig was voor het
nationaal-socialisme, stelde zich in korpsverband terughoudend op bij het
verbreiden van de politieke leer. Zo verbood hij, in tegenstelling tot Voûte,
aanvankelijk de verspreiding van nationaal-socialistische affiches in de eigen organisatie.37 Iedere veertien dagen organiseerde hij bijeenkomsten
voor het hogere personeel waar men kon luisteren naar een voordracht van
een collega. De spreekbeurten vonden plaats in een zaal van hotel-restaurant American en werden afgesloten met een borrel.38 Tulp wilde met dit
initiatief de saamhorigheid vergroten. Toch zette hij de sprekers zo nu en
dan aan tot een betoog in nationaal-socialistische geest. Zijn juridisch medewerkerjan Brink:
'Ik heb ook eens een lezing gehouden. Tulp wilde dat ik sprak over het Duitse recht en
het Hollandse recht en dat ik vertelde dat het Duitse recht Germaans recht was. [...] Ik
zei hem dat het Duitse recht meer dan ons recht beïnvloed was door het Romeinse recht.
[...] Daar had hij nog nooit van gehoord.
Ik zei hem: "Wat u wilt, is een echte NSB-opvatting."
Dat vond hij niet leuk, maar hij zei toch: "Hou dan maar een lezing zoals jij het
wilt."
Ik heb toen een lezing gehouden over de historische ontwikkelingvan ons recht. Na
afloop zei hij:
"Ik had het eigenlijk anders willen hebben, maar advocaten zijn niet gemakkelijk
te beïnvloeden. Die houden zich dan op de vlakte."
Hij heeft het me echter niet kwalijk genomen.'39
Al met al lijkt de nationaal-socialistische werfkracht van Tulp niet groot te
zijn geweest. De beste indicatie is wellicht het ledental van het Rechtsfront.
In maart 1941 waren 116 van de ruim 2600 korpsleden lid, in de zomer van
1942 waren dit er nog geen tweehonderd.40 Bijna de helft van de aanwas bestond uit agenten die in maart 1942 uit Schalkhaar waren gekomen. Als bovendien rekening wordt gehouden met de voordelen die van het lidmaatschap konden worden verwacht, is de toename gering te noemen.
Zonder hen van zijn politieke ideeën te overtuigen, wist Tulp na verloop van tijd toch de meeste korpsleden achter zich te krijgen. Illustratief is
een uitspraak die inspecteur Bessern indertijd tegen zijn collega Duisterwinkel deed: Als de oorlog is afgelopen, moet hij geëxecuteerd worden,
maar wél met een gouden kogel.'41 Tulp verkreeg de steun van een groot
deel van het korps vanwege zijn stijl van besturen die niet alleen positief
contrasteerde met die van zijn voorganger, maar ook een oplossing bood
voor de drie problemen die onder Versteeg de gezagvoering in het korps
hadden verlamd.
Allereerst bekommerde Tulp zich, in tegenstelling tot zijn voorganger,
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om zijn reputatie bij het personeel. Hij was veelvuldig bij politieoptreden
aanwezig, niet om, zoals Versteeg, zelf aanwijzingen te geven, maar om het
zelfvertrouwen van het personeel te versterken. Tulp was ervan overtuigd
dat hij voor zijn ondergeschikten een voorbeeld moest zijn van de superioriteit van zijn politieke leer. Hij leidde het Spartaanse leven dat paste bij de
helden cultus van het nationaal-socialisme. Zo hadden, hoewel er temperaturen werden gemeten lager dan -20°C, twintig agenten in januari 1942 besloten om aan de Elfstedentocht mee te doen. 42 Zijn adjudant:
'Tulp zei: "Daar ga ik ook heen." [...) Om vijf uur 's morgens stonden wij inderdaad bij
de start, want Tulp voelde wel aan dat die agenten dat prachtig vonden. Onderweg
zochten we hen steeds weer op en dan sprak Tulp hen weer toe. 's Avonds deed hij dat
natuurlijk ook en feestte bovendien met de agenten mee. Het is maar een kleinigheid,
maar het tekent Tulp. Hij was iemand die begreep wat een man die het werk doet - en
dat is een agent natuurlijk - nodig heeft. Hij had er aandacht voor en hij deed er wat
voor.'*2

r_ A

Tulp zette zich met succes in voor de materiële belangen van het
personeel. 44 Grote indruk maakte voorts zijn steun aan korpsleden die wegens uitlatingen of gedrag in de knel dreigden te komen. Zo stond in het
voorjaar van 1942 inspecteur A.M. van Gellicum, chef van de Bereden Politie, terecht omdat hij als militair in mei 1940 betrokken was geweest bij het
ombrengen van enkele N s B'ers. Inspecteur Harrebomée van bureau Inlichtingendienst rapporteerde aan de NSB-leiding dat Tulp, nog voor de afloop
van het proces, het hogere personeel informeel liet weten 'dat hij zich zeer
had ingespannen om Van Gellicum er uit te halen en dat hij aannam dat het
hem gelukt was. Hij had zelfs voor de zitting een onderhoud aangevraagd
met den Vrederechter, maar die had geweigerd, hetgeen Tulp heel logisch
vond. Achteraf had de Vrederechter hem eenige dingen over Van Gellicum
door een ander laten vragen. Ook generaal Seyffardt had hij gepolst, zelfs
min of meer bewerkt.' 45 De inspecteur werd vrijgesproken en toen bevelhebber van de Ordnungspolizei Schumann hem vervolgens toch wilde ontslaan, wendde Tulp met succes zijn prestige bij Rauter aan om hem binnen
het korps te houden. 46 Met dergelijke acties, die in een oogwenk in het hele
korps bekend waren, gaf de nieuwe korpschef het personeel het gevoel beschermd te zijn.
In de tweede plaats doorbrak Tulp de gebruikelijke ambtelijke procedures. Onder Versteeg hadden officieren die ter verantwoording werden geroepen bij hun verdediging tegenover de korpschef vaak met succes houvast gezocht in de schriftelijke instructies waarmee zij aan de opdracht
gevolg hadden gegeven. Toen inspecteur Van Blitterswijk dat deed, kreeg
hij van Tulp te horen:
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'"Ik heb met uw instructies niets te maken. U hebt van mij een opdracht gekregen en
die hebt u niet goed uitgevoerd. Als u niet weet te zorgen dat mijn orders worden opgevolgd, kan ik u op die post niet gebruiken en zal ik u laten vervangen."
Diep in mijn hart zei ik: hij heeft gelijk. Die flauwekul ook altijd van je verschuilen
achter: ik heb met die gesproken en ik heb dat gedaan. Nee, als een chef op een bepaald
moment een order geeft, moet hij er ook op kunnen rekenen dat die order wordt uitgevoerd en dient hij dat ook te controleren. Zo was Tulp.'*7

Tulp poogde het schriftelijk verkeer met korpsleden op sleutelposities in
de organisatie te vervangen door een persoonlijke band. Sommigen, zoals
de machtige commissaris personeelszaken Mouwen, gingen dit zorgvuldig
uit de weg, maar de meesten reageerden enthousiast op de toenadering van
hun chef.
In de derde plaats, ten slotte, onderscheidde Tulp zich van zijn voorganger door zijn ondergeschikten te consulteren. Hij besefte dat hij van het politievak niets wist en liet zich daarom veelvuldig informeren door betrokken korpsleden. Op het personeel, dat zo'n belangstelling niet gewend was,
maakte dit grote indruk. De aandacht van Tulp was bovendien duurzaam.
Inspecteurs die zich bij Versteeg bij uitstek ondergeschikte hadden gevoeld, omschreven de indruk die Tulp bij hen achterliet als 'een officier onder de officieren' te zijn.48 Ook Harrebomée beschreef in zijn eerder aangehaalde rapport aan de NSB-leiding de omgang van Tulp met het hogere
personeel als 'typisch Hollandsch-officiersachtig\49 Korpsleden konden
openhartig met hem spreken, zonder vrees voor straf. Naaste medewerkers
konden zelfs openlijk verklaren dat Duitsland de oorlog zou verliezen en
dat de maatregelen tegen de joden hen tegen de borst stuitten.50
Tulp verenigde zo in zijn optreden de uit een gevoel van eigen superioriteit voortkomende drang van een koloniaal bestuurder om voortdurend
zelf het initiatief te behouden met het vermogen van een infanteriecommandant om met persoonlijk leiderschap de manschappen op cruciale momenten over hun angst en aarzeling heen te helpen. Terwijl de bevolking
vanaf het voorjaar van 1941 in groeiende mate werd geconfronteerd met
Duitse dwangmaatregelen, had het politiekorps nu een hoofdcommissaris
die rekening hield met zijn wensen en opvattingen, die het verloste van restrictieve regels en procedures en rugdekking verleende bij het optreden.
Voor veel korpsleden was het optreden van Tulp een verademing. Zij zouden tijdens zijn bewind - eerst incidenteel, weldra met regelmaat - worden
belast met de uitvoering van Duitse maatregelen die hen ten zeerste tegenstonden. Aanvankelijk was de onwilligheid groot en kwam van de uitvoering weinig terecht, maar met zijn gezag en door middel van enkele ingrepen in de organisatie zou Tulp die weerstand uiteindelijk wegnemen.
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Een beperkte ingreep in de korpsleiding
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Tulp had veel ervaring met het leiden van militaire politiekorpsen en met
ordehandhaving in uitgestrekte, moeilijk toegankelijke, dunbevolkte gebieden. Van het politievak, van opsporing en strafvordering, van ordehandhaving in dichtbevolkte West-Europese steden en van de uitgebalanceerde
organisatie van een stedelijk politiekorps wist hij weinig. Broekhoff gaf
hem daarom de jonge inspecteur Duisterwinkel als adjudant en zette deze
bij hem op de kamer met de opdracht de nieuwe korpschef voortdurend
met raad en daad bij te staan. Duisterwinkel: 'Tulp moest een adjudant
hebben om hem de meest simpele dingen te vertellen. [...] Bij elk telefoontje dat binnenkwam, moest ik meeluisteren en als hij het niet begreep,
moest ik hem souffleren.'51 Broekhoff liet zich door Duisterwinkel informeren over het optreden van de nieuwe korpschef. Tulp ging aanvankelijk
omzichtig te werk, zelfs al gaf hij, blijkens een artikel dat hij in de zomer
van 1941 schreef voor Storm-SS, het blad van de Germaansche ss, tegenover
de buitenwacht hoog op van de radicale Duitse plannen met betrekking tot
de politie.52 Versteegs uitgewerkte plan voor het doorvoeren van het Duitse
drieledige model in het Amsterdamse korps hield hij in portefeuille. Hij
steunde vanzelfsprekend de politieke recherche en de gekazerneerde eenheid die in de voorafgaande twee maanden onder supervisie van Schröder
waren opgericht, maar de benoemingen die deze Besondere Beauftragte
had voorgekookt, voerde hij vooralsnog niet door. Een aanbod van Schröder om zijn voorstellen mondeling te komen toelichten wees hij zelfs van
de hand.53
Eind juli 1941 ontsloeg Rauter Broekhoff omdat hij deze zag als een potentieel obstakel bij het uitbreiden van zijn greep op de Nederlandse politie.34 Tulp droeg vervolgens commissaris Claes Bakker voor de post van
waarnemend hoofdcommissaris voor en zegde deze bovendien de leiding
toe over de toekomstige Bestuurspolitie. Bakker was 64 jaar oud en reeds
tien jaar chef van bureau Verkeerswezen. Het preventieve optreden van dit
bureau, dat in de jaren dertig een hoge vlucht had genomen, had hem faam
bezorgd. De verkeerslessen op lagere scholen hadden de politie een geheel
nieuw imago gegeven. Sympathie voor het Duitse bewind, maar ook ijdelheid en misplaatste zorgen over zijn financiële positie hadden hem in combinatie met zijn middelmatige intelligentie toenadering tot de bezetter
doen zoeken. In maart 1941 had hij Schröder uitgenodigd voor een bezoek
aan zijn bureau, hem trots de handtekening van prins Bernhard in het gastenboek getoond, en bij het afscheid zijn personeel in koor laten roepen:
'Auf Wiedersehen Herr Senator.'55 Schröder had hem voor de nieuwe functie voorgedragen en Tulp volgde dat advies op, niet omdat hij een hoge
dunk van Bakker had maar omdat hij hem vanwege zijn plooibaarheid bij
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uitstek geschikt achtte als tweede man. Van de drie nieuwe geledingen van
het korps zou de Bestuurspolitie bovendien de minst belangrijke zijn.s6
De tweede wijziging in de korpsleiding werd Tulp eveneens min of
meer opgedrongen. Deze betrof het hoofd van de Ordepolitie, de enige
functie die, vooruitlopend op de invoering van het Duitse model, reeds was
ingesteld en bezet. Uit vrees dat inspecteur-generaal De Koningh een marechaussee op de post zou zetten, had Versteeg in januari 1941 haastig commissaris Staal voor de functie aangewezen.57 Staal, nu 53 jaar oud en chef
van sectiebureau Linnaeusstraat, was in 1937 een belangrijk voorstander
geweest van Versteegs plannen tot centralisatie van het korps. In 1940 was
hij korte tijd lid geweest van het Rechtsfront maar voor Versteeg was dit
geen aanleiding om hem te passeren. Op 1 februari 1941 trad Staal in functie. Rauter schreef de gebrekkige ordehandhaving in Amsterdam op rekening van Staal. Tulp liet zich echter vooralsnog niet door Rauter overhalen
om Staal te ontslaan en beperkte zich tot het benoemen van de nationaalsocialistische commissaris Krenning als tweede man bij de Ordepolitie. De
zesenveertigjarige chef van bureau Stadhouderskade was ambitieus en was
mede daarom in de zomer van 1940 tot het Rechtsfront en de NSB toegetreden. Tulp en Krenning konden uitstekend met elkaar opschieten. Het
ontging Staal niet dat zij weldra belangrijke dienstzaken onderling bedisselden. Zo wist Krenning enkele Duitsgezinde inspecteurs naar voren te
schuiven. Tegelijkertijd werd Staal verantwoordelijk voor politieoptreden
dat veel korpsleden en waarschijnlijk ook hemzelf tegen de borst stuitte,
zoals de arrestatie van driehonderd joden in juni 1941 ter vergelding van
een bomaanslag. Eind oktober werd Staal ontslagen, wellicht omdat hij
- zoals hijzelf later verklaarde - bij een bezoek aan het Politie-Opleidingsbataljon te Schalkhaar in aanwezigheid van de bevelhebber van de Ordnungspolizei kritiek had geuit op het feit dat de cursisten de Duitse paradepas werd aangeleerd.58 Krenning volgde hem op.
Voor de leiding van de derde tak van de nieuwe organisatie van het
korps, de recherche, had Tulp als kandidaat commissaris Hendrik Voordewind van bureau Warmoesstraat. Deze vijftigjarige politiechef van de oude
stempel had afkeer van Versteegs vernieuwingen gecombineerd met aandacht voor het lagere personeel. Omdat hij zijn afkeer van de bezetter niet
onder stoelen of banken stak, wekte het bevreemding dat Tulp juist hem
uitkoos voor een functie vanuit welke in heikele kwesties moest worden samengewerkt met de Duitse recherche. Zijn adjudant Duisterwinkel herinnert zich hoe verbaasd hij was geweest toen Tulp hem van dat voornemen
vertelde:
'Ik dacht: wat krijgen we nu? Als ik in de schoenen van Tulp had gestaan, had ik gedacht: laat hem maar lekker aan de Warmoesstraat zitten; ik zet hem niet op zo'n cen158

traie post waar hij inzage in de hele bliksemse boel heeft. Maar Tulp was echt gek op
hem. Voordewind bleef daarentegen afstandelijk. Niet dat hij de pest aan Tulp had,
maar hij hield wel afstand.'59
De genegenheid van Tulp is waarschij nlij k terug te voeren op het feit dat zij
elkaar nog kenden uit de schoolbanken in Leeuwarden. Voordewind stelde
zijn overstap naar de nieuwe functie zo lang mogelijk uit: pas in het voorjaar van 1943, ruim een halfjaar na de dood van Tulp, nam hij plaats op de
stoel die voor hem was gereserveerd.

Weer de baas op straat

If

Het machtsvertoon en het geweld waarmee de Duitse politie de Februaristaking had beëindigd, hadden indruk gemaakt, ofschoon het aantal slachtoffers nauwelijks dat bij het onderdrukken van het Jordaanoproer zeven
jaar eerder overtrof. Na de staking was het politietoezicht geïntensiveerd
en was ook Duitse politie zichtbaar aanwezig op straat. Bovendien was een
avondklok ingesteld. Procureur-generaal Van Thiel, die de regie over de
ordehandhaving geheel naar zich trok, verbood aanvankelijk alle openbare
bijeenkomsten en optochten en alle colportage. Eind maart versoepelde hij
de restricties, met name voor de NSB. Niet alleen bleef het colportageverbod voor de Nederlandsche Unie gelden, de NSB kreeg zelfs toestemming
de standplaatsen van de Unie in te nemen. Aangemoedigd door deze voorkeursbehandeling hervatten NSB'ers hun agressieve optreden. Zij rukten
Uniespeldjes van de revers van voorbijgangers, drongen winkels binnen
om foto's van leden van het koningshuis te verwijderen en probeerden opnieuw met geweld joden uit cafés te verdrijven. Broekhoff gaf het personeel opdracht krachtig tegen dergelijk gedrag op te treden en de daders op
te pakken. Dit leidde tot enkele harde confrontaties tussen politie en WA. In
het vooruitzicht van twee feestdagen en de herdenking van de Duitse inval
verscherpte Van Thiel eind april de restricties wederom. Uitsluitend de WA
mocht nog vrijelijk demonstreren. Douwe Bakker noteerde op 1 mei:
'Gisteravond hebben opgeschoten bengels bij de doormarsch vanjeugdstorm [= jongerenorganisatie van de NSB] en WA in de Indische Buurt weer herrie gemaakt. Er werden weer meerdere ruiten bij kameraden ingegooid en de politie trad weer niet op tegen
deze vlegels. Wel trachtte zij de wA-mannen die de Jeugdstormers begeleidden, het
moeilijk te maken."60
Bij het onderdrukken van de relletjes maakte de politie gebruik van het pistool.
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Nadat de restrictieve bepalingen op 15 mei 1941 nogmaals waren ingetrokken, namen de confrontaties tussen voor- en tegenstanders van het nationaal-socialisme gewelddadiger vormen aan. Dat constateerde niet alleen
de Sipo(SD) maar dat valt tevens op te maken uit de statistiek van misdrijven en overtredingen.6' Terwijl de aantallen overtredingen tegen het openbaar gezag en tegen de openbare orde die de politie registreerde - in maart
en april 1941 opvallend laag - in mei terugkeerden op het vooroorlogse niveau, namen eerst vernielingen (in april) en daarna beledigingen (in juni)
fors toe (grafiek 9,7 en 11). Er werden zelfs zoveel ruiten van NSB'ers ingeworpen dat Rauter het Nederlandse bestuur een regeling liet treffen om
hun de schade te laten vergoeden.62 Bij de consternatie op straat lijkt een
betrekkelijk groot deel van de bevolking betrokken te zijn geweest. Ofschoon een aanzienlijk deel van het publiek de bioscopen bleef mijden,
constateerde de politie na april 1941 maandenlang opvallend veel overtredingen van de avondklok (grafiek 12).
Tekenend voor de conflictueuze atmosfeer in de stad is een incident op
zaterdagavond 11 juli 1941 in Noord. Een sigarenhandelaar op het Mosplein
die lid was van de NSB en sedert de inval werd geboycot, had van de rechter
te horen gekregen dat hij wegens huurschuld zijn woning moest verlaten.
Hij weigerde aan die beslissing gehoor te geven en riep de hulp van de WA
in. Dit korps plaatste zes gewapende leden voor het pand, waarna aan het
begin van de avond ter plaatse zo'n achthonderd buurtbewoners samenschoolden. Politiepersoneel - niet bevoegd tegen de WA op te treden trachtte de menigte met zachte hand uiteen te drijven maar boekte weinig
resultaat. Een uur later stonden ongeveer drieduizend mensen tegenover
de WA-leden die op een zeker moment enkele schoten afvuurden. Andere
WA-leden, die hen waren komen versterken, verwijderden omstanders met
harde hand. Uiteindelijk overtuigde een brigadier van politie de leider van
het groepje w A'ers dat zij maar het beste onder politiebescherming konden
inrukken. Daarna wisten enkele agenten vrij eenvoudig de menigte te verspreiden. De brigadier bracht met enkele collega's de wA'ers naar huis.63
Procureur-generaal Van Thiel hield na de Februaristaking vast aan de
aanpak die hij een jaar eerder had getypeerd als 'het publiek discipline bijbrengen': de politie moest de burgerij aanleren niet in te gaan op de provocaties van de WA. Deze aanpak zette veel kwaad bloed bij de bevolking en
het politiepersoneel op straat en bleek na de staking nauwelijks nog effectief. Tegenstanders van de NSB namen steeds vaker hun toevlucht tot verdekte acties, zoals het inwerpen van ruiten van huizen van NSB'ers.64 Eind
april liet burgemeester Voûte in een verklaring, opgesteld door de commandant van de Ordepolitie Staal, weten dat hij 'de politie niet [zou] weerhouden op zeer drastische wijze, zoo noodig met wapengeweld, aan deze
wanordelijkheden een einde te maken'.65
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Hoofdbestanddeel van de aanpak van de ordehandhaving die Tulp in
Amsterdam introduceerde, was afschrikking. De nieuwe korpschef vond
dat de politie het publiek moest imponeren. In beginsel kon een nationaalsocialistisch weerkorps hieraan bijdragen. Tulp:
'Bestond de WA hier ter stede uit bijvoorbeeld een zo.ooo mannen, dan zou mits goed
afgericht, goed geleid en bij een straffe tucht hiervan een indrukwekkende invloed op de
rest der bevolking kunnen uitgaan en zou een dergelijke WA eenigszins vergeleken kunnen worden met des A in Duitschland voor 1933.'

if

Naar de mening van Tulp was de WA in Amsterdam met haar ongeveer driehonderd leden echter veel te klein en niet voldoende 'afgericht' om het beoogde effect te kunnen bewerkstelligen. Bij de leiding van de w A signaleerde hij bovendien 'een gebrek aan psychologisch inzicht en een zeker gemis
aan politiek denken'. Al met al berokkende de WA met haar 'provocerende
handelingen' zijns inziens de nationaal-socialistische zaak voornamelijk
schade.66 Tulp prentte daarom vanaf het begin de korpsleden in dat de politie als enige instantie was belast met de ordehandhaving. Ze mochten zonodig krachtig tegen de WA optreden, zeker als deze zich politiebevoegdheden aanmat.67
Vanaf mei 1941 verschenen op verscheidene plaatsen in de stad antiDuitse leuzen op muren. Na de Duitse inval in de Sovjetunie werd ook - in
aansluiting op een Brits propagandaoffensief- de letter v (Victory) veelvuldig aangebracht. In overeenstemming met de bestaande instructie meldde
de politie de vondsten aan Gemeentereiniging, die de teksten terstond verwijderde. Tulp besteedde weinig aandacht aan het verschijnsel totdat hij
vernam dat de NSB een tegenactie voorbereidde. Hij liet het personeel weten dat het de actie van de NSB krachtig diende tegen te gaan, niet op de
hoogte van het feit dat de regie hiervan in handen was van commissarisgeneraal Fritz Schmidt en dat deze ook de radio, het bioscoopjournaal en
een Nederlands reclamebureau had ingezet om zich het v-teken toe te eigenen.68 Tulp werd pas op het allerlaatste moment geïnformeerd en zag zich
gedwongen zijn instructies aan het personeel te herroepen: tegen de actie
mocht niet worden opgetreden.69 In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19
juli brachten NSB'ers overal in de stad affiches aan met de tekst 'v is Viktorie, dat is Duitschland wint voor Europa op alle fronten'. Ook huizen werden beklad met deze tekst. Met nauwelijks verholen tegenzin liet Tulp
woedende burgers weten dat de actie van de NSB de bescherming van de
Duitse overheid genoot, dat zijn personeel niet mocht optreden en dat excessen werden betreurd.70
De v-actie was voor de w A een nieuwe impuls om op straat werkelijke en
vermeende politieke tegenstanders lastig te vallen. Zij had maling aan de
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politie. Op 23 juli las Tulp in een Buitengewoon Politieblad dat de actie zou
worden herhaald en dat het de NSB hierbij was toegestaan de avondklok te
negeren. Nog dezelfde dag beklaagde hij zich bij Rauter.71 Vermoedelijk tot
zijn eigen verrassing vond hij bij de Duitse politiechef gehoor voor zijn bezwaren. Rauter, wie het initiatief van zijn collega Schmidt een doorn in het
oog was, liet Tulp telefonisch weten dat zijn korps scherp diende op te treden zodra de WA zich enige politiebevoegdheid permitteerde en nodigde
hem uit om de situatie in Amsterdam mondeling te komen toelichten.72
Zijn adjudant herinnert zich datTulp tegen hem zei:
'"Meneer Duisterwinkel, ik moet naar Rauter en moet dat dus kunnen aantonen." Ik
zei: "Dan heb ik een voorstel, kolonel. Wij laten ons zaterdagavond, u in burger, ik in
uniform, op de Dam afzetten. Ik loop de Kalverstraat in en u loopt achter mij aan en bemoeit zich nergens mee. Uzultzien dat ik dan op een of andere manier moeilijkheden
met die mensen krijg.'"71
Twee dagen later, op zaterdagnacht 26 juli 1941, volgde Tulp met Voûte in
burger zijn adjudant bij een bezoek aan de Kalverstraat. Spoedig ontdekte
Duisterwinkel een geüniformeerd lid van het Nazionalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK) dat twee meisjes lastig viel. Na een interventie van de
adjudant liet de man de meisjes gaan. Prompt verschenen uit het publiek
enkele WA-leden, die zich zoals voorspeld tegen Duisterwinkel keerden en
op hoge toon verklaarden dat deze zich niet met de zaak had mogen bemoeien. De adjudant maakte met hulp van enkele agenten snel een einde
aan het opstootje. Tulp en Voûte hadden genoeg gezien.74
Het incident in de Kalverstraat en het daaropvolgende gesprek met
Rauter waren voor Tulp aanleiding om een uitvoerig rapport op te stellen
over de openbare orde in Amsterdam en de betrokkenheid van de WA bij diverse ongeregeldheden. Behalve aan Rauter zond hij het toe aan de overige
Duitse en Nederlandse autoriteiten die betrokken waren bij de ordehandhaving in Amsterdam. Tulp meldde dat hij in de afgelopen drie maanden
een eind had gemaakt aan het 'slappe en partijdige' optreden van het politiepersoneel. Kritiek van de NSB op zijn korps wenste hij niet langer te horen. Gesteund door Rauter versterkte hij vanaf half augustus het politietoezicht op straat. Hij liet agenten in burger surveilleren met de opdracht
personen op te sporen die pamfletten verspreidden of muren met leuzen
beschilderden en om mensen die over politieke kwesties discussieerden in
bijvoorbeeld tramhokjes vermanend toe te spreken.7S De nieuwe politieke
recherche van inspecteur Douwe Bakker kreeg de opdracht de stemming
van de bevolking te peilen en hem maandelijks daarover te rapporteren, en
ten slotte vaardigde hij de instructie uit dat overtreders van bepalingen inzake de openbare orde bij de Sipo (s D) moesten worden voorgeleid.
162

Vanaf eind augustus 1941 nam, wellicht mede als gevolg van het verscherpte politietoezicht, het aantal ongeregeldheden op straat merkbaar af.
Op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina, deed zich geen
enkele demonstratie voor/ 6 Ook de betrokkenheid van het publiek bij het
straatleven verminderde. Zo nam het bioscoopbezoek toe, ofschoon het
vooroorlogse niveau niet werd bereikt. De Sipo(sD) constateerde dat het
grote publiek berustte in de nieuwe situatie en dat een kleine groep zich
verhardde in een afwijzende houding. De Amsterdamse politie trof maandelijks aanzienlijk meer vlugschriften op straat aan. In augustus maakte de
politie overwegend processen-verbaal op wegens overtredingen tegen de
openbare orde en het openbaar gezag, in september en oktober vooral wegens belediging en in de laatste twee maanden van 1941 het meest wegens
vernieling (grafiek 7,9 en 11). Toen werden ook voor het eerst personen met
vuurwapens en zelfgemaakte bommen opgepakt. Rond de jaarwisseling
lijkt de splitsing definitief: ongeregeldheden op straat deden zich nadien
nagenoeg niet meer voor, bioscopen en andere uitgaansgelegenheden
stroomden weer vol en tegelijkertijd werd de stad geconfronteerd met enkele bomaanslagen. 77

De recherche
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Bij de Duitse inval telde het Amsterdamse politiekorps ruim 2400 leden.
Een vijfde deel behoorde tot de recherche. Circa 170 rechercheurs werkten
bij sectiebureaus in de stad, ongeveer 270 in het hoofdbureau bij de Centrale Recherche en bij gespecialiseerde diensten als de Zedenpolitie/ 5 Formeel
gaven de commissarissen van de sectiebureaus en de commissaris Justitiële
Dienst van het hoofdbureau in hun functie van hulpofficier van justitie namens de officier van justitie leiding aan de opsporing. In de praktijk was de
leiding in handen van inspecteurs van politie, die echter geen hulpofficier
van justitie waren: uitsluitend commissarissen konden arrestanten in verzekerde bewaring stellen. Bij de recherche waren de gezagsverhoudingen
minder strak dan in de straatdienst. Rechercheur Kolk van de Centrale Recherche over de verhouding met zijn directe chef:
'[De inspecteur] kreeg aangiften uit de hele stad. Alles wat wij brachten, hielden wij
zelf, voorzover het behoorlijke zaken waren. Daar was hij verantwoordelijk voor. [Als
rechercheur] mocht je de verdachte niet horen: dat deed de inspecteur [...]. Je mocht de
inverzekeringstelling niet tekenen en je mocht haar ook niet uitreiken. [...]
Toen we in de Duitse tijd raakten en men bang werd dat niet alleen de officier van
justitie maar ook nog eens [de Sipo(sD) in] de Euterpestraat kon reageren en zeggen:
Waarom heb je die kerel wel of niet gehoord? Waarom heb je hem weggestuurd?, toen
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lieten ze het allemaal wel aan jou over. Toen kon jij de hele zaak in orde maken, tot het
bittere einde.'79

De rechercheurs werkten tamelijk zelfstandig. Hierdoor hing de waarde
van de assistentie aan de bezetter bij hen sterker dan bij de straatdienst af
van de persoonlijke houding van de individuele medewerkers.
Kort na het begin van de bezetting had de rijkscommissaris vastgesteld
dat de opsporing en berechting van personen die ageerden tegen de bezetting, toekwam aan de Duitse politie en justitie. Nederlanders stonden
sindsdien bloot aan het Duitse strafrecht. In Amsterdam ervoeren enkele
tientallen personen dit direct aan den lijve: zij werden, eerst door de Geheime Feldpolizei en later door de Sipo(SD), opgepakt op verdenking van spionage, binding met de Komintern of lidmaatschap van de vrijmetselarij, vervolgens korte tijd vastgezet in Amsterdamse politiecellen om door de
Duitse politie te worden weggevoerd naar strafkampen in Duitsland. Omdat het de Sipo(SD) ontbrak aan voldoende personeel en vooral kennis van
de Nederlandse samenleving om met succes verdachten op te sporen, richtte zij zich al snel tot officier van justitie H.A. Wassenbergh met verzoeken
de Amsterdamse politie specifieke misdrijven te laten oplossen of bepaalde
personen te arresteren.
Zoals eerder beschreven werd deze overzichtelijke gang van zaken sluipenderwijs ondermijnd. Om te beginnen verleenden enkele Duitsgezinde
rechercheurs op eigen houtje de Sipo(SD) hand- en spandiensten. Eind 1940
kreeg het korps de richtlijn om bij het aantreffen van pamfletten terstond
contact op te nemen met de Sipo(sD) en deze alle informatie te verschaffen
die kon bijdragen tot arrestatie van de verspreiders. Na de Februaristaking
kregen de Duitsgezinde rechercheurs volmacht om in het korps een aparte
politieke recherche op te richten. Die spoorde tegenstanders van de bezetter op en leverde hen uit aan de afdeling Sicherheitspolizei van de Sipo (s D),
zonder kennisgeving aan de commissaris Justitiële Dienst of de officier van
justitie. Sindsdien was justitie zijn greep op een deel van de opsporing
kwijtgeraakt aan de Duitse politie.
Na de Februaristaking haalde de nieuwe Sipo(sü)-chef Lages de banden
met de Centrale Recherche strakker aan. De chef van deze dienst, de door
Versteeg als verbindingsofficier met de Sipo(SD) aangestelde hoofdinspecteur Kapinga, stelde zich welwillend op. Na de oorlog verklaarden zijn collega's dat hij indertijd nauwe persoonlijke contacten onderhield met Duitse politieofficieren en daar altijd hoog van opgaf:
'Wij gebruikten steeds, al jaren, met elkaar aan een tafel onze lunch, vormden een koffietafel waar behalve over dienstzaken over allerlei vraagstukken van gedachten gewisseld werd. Aan deze koffietafel deden wij Kapinga herhaaldelijk voelen dat wij het
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niet met hem eens waren en wezen hem erop dat hoe goed de Duitschers ook waren, zij
ons Nederlandsche volk behandelden op een wijze die alleen onze sterke afkeuring verdiende. Regelmatig gaf dit aanleiding tot min of meer onaangename situaties.'So
Kapinga nam vanaf het voorjaar van 1941 zelf de Duitse opdrachten voor de
recherche in ontvangst: aanvankelijk door bemiddeling van Van Thiel en
de hoofdcommissaris, gaandeweg steeds vaker rechtstreeks van de Sipo (SD).
Hij verstrekte deze op zijn beurt aan inspecteurs.
Begin maart 1941 kreeg inspecteur J. H. Heyink op deze wijze de instructie om zijn rechercheurs alle publicaties en alle uniformen van de padvinderij in beslag te laten nemen. Politiepersoneel moest onder meer ieder kind
oppakken dat een padvindersuniform droeg, naar het dichtstbijzijnde politiebureau voeren en hier van zijn kleding ontdoen, waarna de ouders het
kind dienden af te halen. Heyink en zijn mannen voerden de opdracht uit,
vermoedelijk in samenwerking met personeel uit de straatdienst. Minder
dan een maand later volgde de instructie om de padvinderij te ontbinden
en haar bezittingen in beslag te nemen. De rechercheurs namen ruim tweeduizend gulden en vlaggen, muziekinstrumenten en andere zaken in beslag, verzegelden de gebouwen en droegen het geld en de goederen over
aan de Sipo(sD).Sl Een deel van de padvinderij kwam in de maanden daarna
informeel nog zo nu en dan bijeen en manifesteerde zich in de zomer van
1941 zelfs enkele malen op straat. In de ogen van de bezetter was de organisatie na deze actie evenwel uitgeschakeld als een potentiële haard van verzet.82
Begin mei 1941 ontving de Centrale Recherche, door bemiddeling van de
procureur-generaal, opdracht om op te treden tegen de Jehova's Getuigen,
een geloofsgenootschap die door het nationaal-socialisme als ideologische
tegenstander werd gezien. Aanleiding voor deze actie was mogelijk het feit
dat Jehova's Getuigen twee weken eerder onder korpsleden een pamflet
hadden verspreid dat tot weerstand tegen het nationaal-socialisme opriep.83 De politie moest elke colporteur van deze sekte arresteren en overdragen aan de Sipo(sD). De Recherche-Administratie verstrekte de Duitse
politie de adressen van alle Jehova's Getuigen aan wie colportagevergunningen waren verstrekt. Over het gebruik van die gegevens is niets bekend.
De colporteurs die de Amsterdamse politie bij de Sipo(sD) voorgeleidde,
werden aanvankelijk met een waarschuwing heengezonden. Vanaf het najaar van 1941 kwamen sommigen terecht in het strafkamp Amersfoort. Een
deel van hen is vermoedelijk daar of in een Duits concentratiekamp omgekomen.84 Aldus voerde de Centrale Recherche sedert de voorzomer van 1941
de ene na de andere Duitse instructie uit. In enkele gevallen betrof het
slechts confiscatie van goederen als luchtfoto's en tijdschriften; in andere
leidde het tot arrestatie van personen.85
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Na de zomer van 1941 stelde de Sipo(SD) zich niet langer tevreden met
de structurele samenwerking met de nieuwe politieke recherche en de incidentele dienstverlening van de Centrale Recherche, maar mengde zij zich
eveneens in de reguliere opsporing. Deze inmenging ging niet louter uit
van de afdeling Sipo, die de eerder genoemde opdrachten had gegeven,
maar ook van de afdeling Kriminalpolizei, binnen het politiecomplex van
Himmler het restant van de oorspronkelijke niet-politieke recherche uit de
Weimar-republiek. Sedert het najaar van 1941 beperkte zij zich niet langer
tot haar eigenlijke taak: de opsporing van Duitse criminelen en het toezicht
op de Amsterdamse recherche. De gelegenheid daartoe bood een inbraak in
een distributiekantoor nabij het Sarphatipark in juni 1941. Rechercheurs
van bureau Linnaeusstraat hadden het eerste onderzoek naar de daders ingesteld. Omdat het een belangrijke zaak betrof, werd het onderzoek toegewezen aan inspecteur H. J. Moll van de Centrale Recherche, die maar liefst
zeven rechercheurs op de zaak zette. Collega's van de Kripo informeerden
van tijd tot tijd bij Moll over de voortgang en arresteerden in een later stadium zelfs enkele verdachten. Niettemin waren het uiteindelijk Moll en
zijn mannen die met hulp van een informant de hoofddader oppakten, een
inbreker die gedurende het interbellum enkele fameuze inbraken had gepleegd en in het criminele milieu Witte Nelis werd genoemd.86 De informant ontving voor zijn tip van de politie een rijksdaalder, de gebruikelijke
beloning.
Tot zover was het onderzoek een routinezaak geweest. Ongewoon was
met name de afwikkeling. Vermoedelijk omdat de bezetter vanaf oktober
1941 misdrijven tegen de voedselvoorziening beschouwde als aantasting
van de openbare orde, werden alle daders - ofschoon de inbraak voordien
was gepleegd - geplaatst in Duitse politiebewaring en uiteindelijk aan de
Duitse justitie voorgeleid. Tulp en Kapinga namen aan deze gang van zaken geen aanstoot. Niet bekend is hoe officier van justitie Wassenbergh op
deze inbreuk reageerde. Enkele weken later ontvingen de betrokken rechercheurs van de Duitse politie elk een beloning van vijftig gulden. Het
bedrag, meer dan een maandsalaris, werd hun door hoofdcommissaris
Tulp persoonlijk overhandigd.87 Uiteindelijk werden Witte Nelis en een
handlanger in het voorjaar van 1942 ter dood veroordeeld door een Duitse
rechtbank. Het vonnis werd voltrokken. Na de oorlog verklaarde een van de
betrokken rechercheurs dat hij en enkele collega's, temeer daar zij met Witte Nelis een band hadden gehad, zich ongemakkelijk hadden gevoeld bij
het vernemen van dat bericht.88 Dat gold niet voor Moll. Na deze zaak werd
in meer onderzoeken intensief met Duitse rechercheurs samengewerkt.
Na de zomer van 1941 kwam ook als uitvloeisel van administratieve
maatregelen gewoon recherchewerk in dienst te staan van de Duitse repressie. Dit gold voor de hotelcontrole, de nachtelijke inspectie van de gastenre166
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gisters van de Amsterdamse hotels, waarbij nu ook werd uitgekeken naar
door de Duitse politie gezochte personen. Ook gold het voor het toezicht
op de handel in edelmetalen en edelstenen waarmee het Amsterdamse gemeentebestuur de politie al in 1935 had belast. Handelaren moesten zich laten registreren bij de politie en waren verplicht om zelf een register van
hun aan- en verkopen bij te houden, op basis waarvan onder andere belasting werd geheven. Twee rechercheurs van bureau Jonas Daniël Meijerplein waren belast met het daadwerkelijke toezicht op straat. Aanvankelijk
concentreerde de illegale handel zich op het Waterlooplein, later ten gevolge van verscherpt toezicht ter plaatse in een drietal cafés op het Weesperplein. De Duitse inval veranderde weinig aan het politietoezicht, ondanks
een opmerkelijk incident in het najaar van 1941. Een van de rechercheurs
meldde op eigen houtje bij de Sipo(SD) dat hij de joodse juwelier V. had betrapt op de verkoop van een ni et-geregistreerde ring met briljanten en
droeg het in beslag genomen voorwerp over aan de Duitse politie. De juwelier schakelde een advocaat in. Na de oorlog verklaarde de laatste:
'Wat [de Duitse politieautoriteiten] ermee te maken hadden, moeten ze zelf niet begrepen hebben. Ik trad op voor V, doch omdat ik jood ben, wilde de SD met mij geen zaken
doen. Ik gaf de affaire derhalve over aan mr Vos. Deze heeft bewerkstelligd dat de SD de
steen teruggaf.'69
De zaak liep voor V. met een sisser af.
In het voorjaar van 1941 nam de rijksoverheid, in het kader van de regulering van de Nederlandse handel en industrie ten behoeve van de Duitse
oorlogseconomie, zelf de verstrekking van de vergunningen ter hand. Een
Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen werd opgericht. De twee Amsterdamse rechercheurs werden bij de Centrale Recherche geplaatst, waar zij onder
leiding van een inspecteur hun werkzaamheden voortzetten. Hun optreden kreeg nieuwe betekenis toen in september 1941 de bezetter de joden
verplichtte om hun geld en waardepapieren te laten beheren door de onder
Duitse curatele gestelde bank Lippmann, Rosenthal & C0.90 Enkelen die
voorvoelden dat deze maatregel de aanzet was tot een administratieve beroving, trachtten hun girale bezittingen om te zetten in goud of edelstenen, uiteraard zonder dat dit werd geregistreerd. Sedert september liepen
joden die op deze manier hun bezit veilig probeerden te stellen, het risico
om door de twee rechercheurs te worden opgepakt en te worden voorgeleid
aan de Sipo(sD). Hoogstwaarschijnlijk geschiedde dit diverse malen. De
slachtoffers verloren hun goederen aan het Devisenschutzkommando of
Lippmann, Rosenthal & Co en werden aanvankelijk naar een strafkamp gestuurd, vanaf de zomer van 1942 naar een vernietigingskamp.9'
De Duitse straffen konden niet verhinderen dat de illegale handel in
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edelstenen en edelmetalen floreerde. Dit ontging de Duitse politieautoriteiten niet en zij verzochten dan ook procureur-generaal Van Thiel om de
politie op te laten treden. Eind 1941 voerde personeel van de Centrale Recherche en het Rijksbureau in de cafés bij het Weesperplein een razzia uit,
die een rechercheur later als volgt beschreef:
'Het perceel werd afgezet, daarna ging [hetpersoneel van beide diensten] naar binnen.
Handen op. Iedereen blijft op zijn plaats staan. Be joden stonden stijf van schrik, v/erden achter in een zaal gedreven en door de rechercheurs gefouilleerd. Gouden en zilveren voorwerpen in beslaggenomen en in enveloppen gedaan, om later aan het hoofdbureau en het kantoor der Rijkswaarborg [oude naam van het Rijksbureau] te worden
gecontroleerd volgens registers."92
De rechercheur verklaarde voorts dat de sieraden die bij deze gelegenheid
bij de joden in beslag werden genomen, ingeboekt werden als gevonden
voorwerpen, zodat deze niet aan de bezetter hoefden te worden overgedragen, en dat deze later - het behoeft geen toelichting dat zij niet door de eigenaars werden opgeëist - onder de betrokken rechercheurs waren verdeeld.93
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