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7 
Ingevoegd in het Duitse repressieapparaat 

Op 3 juni 1941 pleegde de Amsterdamse vertegenwoordiger en medewerker 
van Vrij Nederland Theo Dobbe een bomaanslag op een pand van de Wehr
macht aan de Bernard Zweerskade. Rauter gaf opdracht om ter vergelding 
driehonderd joden op te pakken en naar een Duits strafkamp te voeren. 
Sipo (s DHeider Willi Lages, belast met de uitvoering, wilde voorkomen dat 
deze arrestaties een zelfde reactie op zouden roepen als de razzia's op het 
Waterlooplein vier maanden eerder. De bruuske acties van de Ordnungspo
lizei waren toen aanleiding geweest voor een twee dagen aanhoudende 
massale volksoploop. Lages zocht een uitweg in delegatie van de uitvoering 
aan Nederlandse instanties. Indien de slachtoffers werden opgepakt door 
een instelling die zijzelf en de omstanders vertrouwden, zo meende hij, 
was de kans op protest veel geringer dan indien de Duitse politie de arresta
ties verrichtte. Lages wist aan de Joodse Raad een lijst met namen en adres
sen van driehonderd Duitse joden te ontfutselen en gaf Tulp opdracht om 
hem op woensdag 11 juni het personeel van bureau Inlichtingendienst en 

^ h 247 rechercheurs en agenten uit de straatdienst ter beschikking te stellen. 
Die middag vertelde de commandant van de Ordepoli tie Staal hun: 

'U mijne heren bent hierheen geroepen om in ontvangst te nemen een strookje papier 
waarop vermeld staan de namen en adressen van drie Duitse joden. Deze mensen moe
ten worden aangehouden en overgebracht naarde SD, Euterpestraat waar zij een kort 
verhoor moeten ondergaan. Dit verhoor is nodig omdat sedert 1933 tot het uitbreken 
van de oorlog velen van hen het Duitse rijk clandestien hebben verlaten. [...] De Duitse 
autoriteiten willen hun administratie completeren. [...] Met nadruk wijs ik erop dat 
het hier betreft een Duitse opdracht en deze opdracht moet worden beschouwd als een 
zuiver Duitse aangelegenheid tegen welker uitvoering geen bedenken kan bestaan." 

Op een vraag hoe te handelen indien de betrokken jood de Nederlandse na
tionaliteit bleek te hebben, antwoordde Staal dat deze dan toch naar de Eu
terpestraat moest worden gebracht. Tijdens de overdracht van de ruim 
tweehonderd opgepakte joden (onder wie honderd Nederlandse) bemerkte 
het personeel al dat de Sipo(sD) andere bedoelingen met hen had dan Staal 
had voorgegeven. Enkele dagen later werd bekend dat alle arrestanten naar 
Mauthausen waren gevoerd, een strafkamp waarvan bekend was dat velen 
daar omkwamen. De rechercheurs voelden zich bedrogen en uitten zich 

169 



dienovereenkomstig. Tulp verzekerde hen dat zij in de toekomst anders 
zouden worden behandeld.2 

Drie weken later raakte het korps opnieuw bij de vervolging van de jo
den betrokken. Aanleiding was de Winkelsluitingsverordening, een Duits 
decreet dat op het eerste gezicht geen anti-joodse strekking had.3 Niette
min werden in Amsterdam veertig joodse winkels getroffen door de bepa
ling die openstelling op zondag verbood. Tulp droeg het personeel op 
streng toe te zien op naleving van het verbod. Tegen overtreders hoefde 
echter niet onmiddellijk proces-verbaal te worden opgemaakt en men 
mocht verkopers van levensmiddelen wijzen op de mogelijkheid om vrij
stelling te krijgen. In een persbericht wees Tulp hen hier ook zelf op.4 De 
coulante opstelling van de hoofdcommissaris wekte ongenoegen bij het 
rijkscommissariaat, dat juist een scherp optreden verlangde en zeker niet 
wenste dat de joodse winkeliers op de uitzonderingsbepaling attent wer
den gemaakt. De Beauftragte kreeg opdracht de hoofdcommissaris terecht 
te wijzen. Hij nam inderdaad contact op met Tulp maar een terechtwijzing 
gaf hij deze niet, aangezien hij hem, zoals hij de rijkscommissaris achteraf 
ook liet weten, beschouwde als 'eine politisch in jeder Weise zuverlässige 
Persönlichkeit'. Tulp meldde zijn personeel prompt dat joden niet langer 
in aanmerking kwamen voor vrijstelling.5 

Pas aan het eind van de zomer raakte de vervolging van de joden daad
werkelijk in een stroomversnelling. Aanleiding was een decreet dat Rauter 
op 15 september 1941 in de dagbladen publiceerde en dat joden de toegang 
ontzegde tot talloze openbare gelegenheden en hun verbood te verhuizen. 
De Nederlandse politie diende overtreders te arresteren en uit te leveren 
aan de Sipo(so). Tulp nam kennis van de maatregel uit de pers. In zijn reac
tie gaf hij blijk lering te hebben getrokken uit de twee eerdere incidenten. 
Hoewel het departement van Justitie en de lokale Duitse autoriteiten hem 
nog geen nadere instructies voor de uitvoering konden geven, droeg hij 
zijn ondergeschikten op om het decreet naar de letter uit te voeren. Op ei
gen gezag deelde hij de joden een enkel café en een enkele schouwburg 
toe.s Voor de tweede maal trad de bezetter op in de gedaante van een Mass-
nahmenstaat. In tegenstelling tot begin 1941 beschikte het politiekorps 
ditmaal over een chef die in reactie op de abrupte Duitse interventie zelf
standig ging ijveren voor de doorvoering van de maatregelen, die de schok 
implementeerde in de organisatie van het korps. 

Nasleep van de Februaristaking 

De Amsterdamse politie maakte, bij gebrek aan nadere instructies, geen 
werk van het toezicht op de naleving van het reisverbod dat Rauter de jo-
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den na de Februaristaking had opgelegd. Zolang joden geen gemarkeerde 
persoonsbewijzen hadden, was uitvoering nauwelijks mogelijk. De Joodse 
Raad, bevreesd voor het mogelijke lot van overtreders, deed eerst bij de 
Sipo(SD) navraag over de uitvoering van het toezicht en de verstrekking 
van vrijstellingen en werd daar doorverwezen naar procureur-generaal Van 
Thiel. Die stuurde de vertegenwoordiger van de raad op zijn beurt naar de 
Beauftragte, die verklaarde dat de kwestie tot de competentie van de 
Sipo(sD) behoorde.7 De onduidelijkheid verdween pas eind mei toen in het 
rijkscommissariaat het compromis werd gesloten dat op lokaal niveau 
Sipo(SD)-leider Lages en Beauftragte Böhmcker de leiding over de vervol
ging van de joden zouden delen en dat beiden het gezag zouden voeren 
over de Zentralstelle für jüdische Auswanderung. 

Van de uitvoering van de andere anti-joodse maatregelen lijkt in deze 
maanden evenmin veel werk te zijn gemaakt. De joden werden gedwongen 
hun radiotoestel in te leveren bij de lokale politiebureaus. Van de ruim vijf
duizend joden die in de sectie Jonas Daniël Meijerplein woonden, leverden 
slechts twee hun toestel binnen de gestelde termijn in, zonder dat iemand 
aanleiding zag om in te grijpen.8 Op aansporing van Böhmcker trad het
zelfde bureau verscherpt op tegen joden die naar verluidt op het Water-
looplein tegen de bezetter ageerden. Een agent pakte inderdaad een jood 
op, maar vervolgens stelde de Sipo(SD) hem bij gebrek aan bewijs weer op 
vrije voeten.9 Eind mei 1941 verbood Rauter joden de toegang tot een groot 
aantal openbare gelegenheden. Een belangrijk deel van dit decreet was in 
Amsterdam evenwel niet van kracht, hetgeen Tulp klagende NSB'ers her-
haaldelij k onder ogen moest brengen.10 

In mei 1941 ontvingen familieleden van meer dan vijftig slachtoffers van 
de razzia's die aanleiding waren geweest tot de Februaristaking, een doods-
bericht uit Mauthausen. In de maanden daarna volgden er meer. Agent Ver
biest, die in 1941 korte tijd dienst deed bij bureau Jonas Daniël Meijerplein, 
herinnert zich hoe de verwanten naar het bureau 

'kwamen met de kaart die zij hadden ontvangen en vroegen: "Wat denkt u daar nu 
van?" Wij wisten dat natuurlijk ook niet. Zij zeiden: "Hij was toch kerngezond en nu is 
hij daar na een week gestorven." Eerst kwamen er tien, toen twintig. Zij geloofden het 
niet. Die verschrikking van die mensen. Dat ongelooflijke verdriet. Daarmee kwamen 
zij toen naar het politiebureau. Dat contact was er. Zij konden niet bij iedereen terecht, 
maar zij kenden natuurlijk wel de mensen bij wie dat wel ken. [...} De goede politie
mensen gaven dat wel door: Kijk voor hem uit, kijk uit voor hem.'n 

De berichten veroorzaakten een ongekende angst onder de joden. Gecom
pliceerder is het de reactie van de resr van de bevolking vast te stellen. De le
gale pers stond onder censuur. De Februaristaking had weliswaar de ver-
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spreiding van de clandestiene pers een forse impuls gegeven maar opvallend 
is dat in deze bladen niet of nauwelijks over de anti-joodse maatregelen 
werd geschreven, zelfs niet toen deze na september 1941 elkaar in snel tem
po opvolgden. De indruk ontstaat dat een intuïtief besef van het uitzon
derlijke belang dat de bezetter aan deze maatregelen hechtte, hen dit 
onderwerp consequent deed schuwen. Mogelijk lag een zelfde besef ten 
grondslag aan de houding van de bevolking. In elk geval roerde de ambte
lijke top van het departement van Justitie, verstoord door de berichten over 
de dood van de slachtoffers van de razzia's, de kwestie niet aan in het regu
liere overleg met de Sipo(sD).12 Alleen de voormalige president van de Hoge 
Raad L. E. Visser - als j ood bovendien extra kwetsbaar - had de moed te pro
testeren.13 

In de zomer van 1941 vatte in de Joodse Raad het idee post dat de bezet
ter de Nederlandse joden tot tweederangs burgers wilde maken en alleen 
wellicht de buitenlandse joden zwaarder zou treffen. Op basis van die in
schatting achtte de raad het opportuun zich naar de Duitse instructies te 
schikken. Hij maakte het bericht van de Zentralstelle in juni dat buiten
landse joden een verzoek konden indienen om te emigreren aan de betrok
kenen bekend en richtte bovendien in opdracht van de Zentralstelle een 
dienst op waar gegadigden zich konden melden. Personeel van de raad ver
leende assistentie bij het invullen van de formulieren. Die hulp werd voort
gezet toen kort nadien buitenlandse joden werden verplicht zich aan te 
melden voor emigratie. De Gemeentesecretarie en de Belastingdienst deta
cheerden eigen personeel bij de Zentralstelle en de politie trof een voorzie
ning om versneld de vereiste bewijzen van goed gedrag af te geven. Al was 
glashelder dat in de bestaande internationale verhoudingen voor hen geen 
veilige bestemming binnen bereik was, alle instanties werkten mee aan de 
voorbereiding voor een gedwongen wegvoering van de buitenlandse jo
den.14 

Rauters ingrepen in het politiebestel 

Begin 1941 kreeg directeur-generaal Brants van secretaris-generaal Tenkink 
de opdracht om een algemene regeling voor de taken en bevoegdheden van 
de politie op te stellen: in aanzet de Politiewet waarnaar al bijna een eeuw 
werd uitgekeken. Een maand later had hij een eerste ontwerp gereed. Uit
gangspunt was dat de politie uit twee korpsen zou bestaan: rijkspolitie en 
gemeentepolitie, en dat de inrichting daarvan nauw zou aansluiten bij het 
Duitse drieledige model. De regeling consolideerde het overwicht van Jus
titie in het politiebestel. De reeds verzwakte burgemeesters verloren hun 
politiebevoegdheden, Binnenlandse Zaken kwam geheel buiten spel te 
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staan. De directeur-generaal, het ambt dat Brants zelf op dat moment be
kleedde, kreeg de bevoegdheid om de plaatselijke politie met voorbijgaan 
van de burgemeester instructies te geven bij het handhaven van de orde.'s 

Secretaris-generaal Frederiks keerde zich tegen het ontwerp maar Tenkink, 
die zich verzekerd wist van Duitse steun, schoof het protest van zijn collega 
terzijde. Vooruitlopend op de veranderingen droeg Tenkink zelf op 17 maart 
1941 zijn eigen bevoegdheden over de politie over aan Brants, die daarmee 
de machtigste man in het Nederlandse politiebestel werd.16 

Inmiddels had oud-hoofdcommissaris van Den Haag N.G. van der Mey 
de voorstellen voor een herinrichting van lokale politiekorpsen die Ver
steeg en enkele andere korpschefs eind 1940 op uitnodiging van het staflid 
van de Ordnungspolizei Müller-Scholtes hadden opgesteld, samengevoegd 
tot een uniform plan. Begin februari 1941 installeerde Tenkink de commis
sie die op grond van het ontwerp van Brants en het plan van Van der Mey de 
opzet van een nieuw politiebestel moest vaststellen. Justitie had in deze 
commissie een overwicht. Lid waren naast Brants en Van der Mey onder an
deren inspecteur-generaal De Koningh, procureur-generaal Van Thiel en 
hoofdcommissaris Versteeg.17 Op z6 maart kwam de commissie voor het 
eerst bijeen, in aanwezigheid van een zware delegatie van de Duitse politie. 
Ter discussie stond het ontwerp van Brants. De voornaamste oppositie 
hiertegen kwam, verrassend, van De Koningh, de man die tot dan toe de 
drijvende kracht was achter de veranderingen in het politiebestel. Hij zag 
zijn Marechaussee bij de doorvoering van het drieledige model haar opspo
ringstaak verliezen en protesteerde krachtig. Even verrassend was de in
stemming van Van Thiel met het ontwerp, vooral aangezien Van der Mey 
niet naliet te wij zen op het feit dat de regeling de positie van de procureurs
generaal aantastte.18 

Ook de Duitsers hadden kritiek. Zij stoorden zich vooral aan Brants' 
specificatie van de taken en bevoegdheden van de nieuwe geledingen van 
de politie. Naar hun mening diende in een wettelijke regeling slechts 'het 
wezen en de taak van de politie' te worden vastgelegd: 'De onderverdeeling 
zelf dient in een intern reglement geregeld te worden. [...] De politie in 
Duitschland werkt aan de hand van twee "Generalvollmachten" en wel 
"das Polizeiverwaltungsgesetz" en "die Strafprozessordnung". Dit geldt 
zoowel voor de Ordnungspolizei als voor de Kripo. Wanneer iets dergelijks 
in Nederland vastgesteld zou worden, zouden automatisch alle moeilijk
heden ophouden te bestaan.'19 Brants en de andere commissieleden lieten 
zich gemakkelijk overreden. 'Mr. van Thiel stelt nog voor hierbij nadrukke
lijk te bepalen dat politie staatszorg is. Dr. Müller-Scholtes acht dit zeer 
juist, mede om de in Nederland sterke autonomistische tendenzen te neu-
traliseeren.'20 Brants kreeg opdracht een nieuw ontwerp te maken op basis 
van het commentaar. 
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In het voorjaar van 1941 verloor de Marechaussee, zoals De Koningh had 
voorzien, haar bevoorrechte positie. Niet het Depot Marechaussee in Apel
doorn maar een nieuwe gekazerneerde eenheid, het Politie-Opleidingsba-
taljon (POB), werd het opleidingsinstituut voor de politie. De Koningh 
kreeg hier weliswaar formeel het gezag over, maar in de praktijk maakte 
van begin af aan de Ordnungspolizei de dienst uit. De laatste benoemde de 
nationaal-socialistische marechausseeofficier F.A.C. Donders als bataljons
commandant en selecteerde vijftig officieren uit het gedemobiliseerde Ne
derlandse leger en de Marechaussee teneinde de opleiding van de grond te 
krijgen. Een Lehrkommando van de Ordnungspolizei gaf de officieren een 
stoomcursus politieonderricht naar Duitse snit. De Koningh hield weldra 
de eer aan zichzelf en nam ontslag. Op 1 juli 1941 namen de kersverse docen
ten met het Lehrkommando hun intrek in de Westenbergkazerne in Schalk
haar bij Deventer. Zes dagen later begon de eerste cursus. 

Op 22 juni 1941 viel Duitsland de Sovjetunie aan. De nieuwe fase in de 
oorlogvoering had haar weerslag op de opstelling van politiechef Rauter: 
hij wachtte het Nederlandse voorstel voor de reorganisatie van de politie 
niet af, maar diaeerde de opzet van het toekomstige politiebestel zelf. Hij 
liet weten dat de politie diende te bestaan uit vier territoriaal volledig ge
scheiden politiekorpsen: staatspolitie in de acht grote steden, gemeentepo
litie in de kleinere steden, marechaussee op het platteland en waterpolitie 
in de havens en langs de kusten, en benoemde J. J. Schrieke tot secretaris
generaal van Justitie en L. J. Broersen tot Gevolmachtigde voor de Reorgani
satie van de Nederlandse Politie. Deze twee nationaal-socialisten moesten 
de politie omvormen. De opvolger van De Koningh als inspecteur-generaal, 
de voormalige Administrateur voor de Grensbewaking en de Vreemdelin
gendienst H.W.B. Croiset van Uchelen, drong tevergeefs bij Rauter aan op 
een lager tempo.21 

Voor de Marechaussee, die in het voorafgaande jaar gestaag was uitge
breid maar in de nieuwe Duitse plannen slechts een bescheiden rol kreeg 
toebedeeld, had Rauter een bijzondere bestemming. Dit korps diende een 
bataljon naar het Oostfront te sturen om samen met de Sipo(sD) politie
diensten te verrichten. Rauter liet de marechaussees bijeenbrengen en riep 
hen in een toespraak op zich ter plekke vrijwillig aan te melden. Slechts 
twee marechaussees traden naar voren, onder wie de nieuwbakken com
mandant van het POB, Donders. Rauter liet Donders vervolgens een wer
vingscampagne in de marechausseekazernes voeren, maar deze actie werd 
evenmin een succes. Hoewel velen verklaarden het doel van de strijd in het 
oosten te steunen, meldden zich slechts veertig vrijwilligers.22 Rauter liet 
daarop zijn plan varen en zocht voor het overschot bij de Marechaussee een 
nieuwe bestemming. Hij besloot drie eskadrons over te plaatsen naar de ge
kazerneerde eenheden van de politiekorpsen in Amsterdam en Den Haag. 
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Veel marechaussees vatten deze overplaatsing op als een degradatie en 
trachtten zich eraan te onttrekken.23 Daarnaast gaf Rauter de Inspecteur 
der Marechaussee opdracht driehonderd manschappen aan te wijzen voor 
herscholing in Schalkhaar. Ook tegen deze maatregel was de weerstand 
groot: driekwart van de geselecteerden verklaarde bezwaren te hebben. 
Toen districtscommandant H.A.J.G. Kaasjager weigerde personeel voor 
zo'n heropleiding aan te wijzen, werd hij samen met de onwillige man
schappen op staande voet ontslagen. 

De nieuwe inspecteur-generaal Croiser van Uchelen maakte zich zorgen 
over de groeiende weerstand tegen de Duitse plannen. De Inspecteur der 
Marechaussee, die nieuwe problemen verwachtte indien wederom een deel 
van het personeel naar Schalkhaar zou worden gestuurd, stelde hem zelfs 
voor om de Marechaussee volledig te ontbinden en een nieuw korps op te 
richten waartoe men slechts na een opleiding in Schalkhaar zou kunnen 
toetreden.24 Croiset van Uchelen wendde zich in een uitvoerige brief op
nieuw tot Rauten 

'Es gibt eine allgemeine Mattigkeit, Mutlosigkeit und besonders ein Mangel an Ver
trauen nicht nur in die Absichten der besetzenden Behörde, sondern auch in der eigenen 
Führung; dies Letzte, weil ich selbst und der Inspekteur des Korps uns während der ver
gangenen Zeit bis zum Aüssersten bemüht haben - was wir für unseren Pflicht hielten, 
zuerst in Interesse unseres Landes - um ihre Ansichten und Vorschläge für das Korps 
akzeptabel zu machend 

Een groot aantal dementen uit Rauters plannen kon naar de overtuiging 
van Croiset van Uchelen zonder moeite worden ingevoerd, zoals het ont
trekken van de politie aan bestuurlijk toezicht en de introductie van de 
Duitse paradepas. Schalkhaar was echter onverteerbaar. Tot slot drukte hij 
de politiechef op het hart niet meer publiekelijk af te geven op de vooroor
logse Nederlandse politie omdat dit onnodige ergernis bij het personeel 
opriep.26 Rauter nodigde Croiset van Uchelen uit voor een persoonlijk ge
sprek en toonde hierbij veel begrip voor diens problemen. Grootmoedig 
trok hij het ontslag van de onwillige marechaussees weer in. De Duitse po
litiechef liet niet merken dat hij inmiddels radicalere plannen had. 

In december 1941, zes maanden nadat hij een Nederlandse inbreng had 
geblokkeerd en zelf per decreet de inrichting van het politiebestel had aan
gegeven, herzag Rauter opnieuw zijn opstelling. Zijn nieuwe doel was de 
politie te voegen in het ss-imperium van zijn chef Himmler, waarbij de be
langrijkste posities dienden te worden bezer door leden van de Germaan-
sche ss. De leiding diende in handen te komen van een Nederlandse natio
naal-socialist die het vertrouwen van Himmler en hemzelf genoot. In 
beginsel kwam de leider van de Germaansche ss J. Feldmeyer in aanmer-
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king, maar Rauter stelde deze benoeming uit totdat hij de Duitse invloed 
in het Nederlandse politieapparaat zou hebben uitgebreid.27 Begin decem
ber ontsloeg hij directeur-generaal Brants en droeg hij diens taken over aan 
ss-lid Broersen.28 Voorts ontnam hij de procureurs-generaal hun rijksre
chercheurs zodat ook de positie van deze autoriteiten ernstig werd ver
zwakt.29 Ten slotte bevorderde Rauter de oprichting van eenheden van de 
ss in de politiekorpsen. In Amsterdam vormde commandant Krenning van 
de Ordepolitie het in de zomer van 1940 opgerichte politievendel van de 
WA, dat al maanden een kwijnend bestaan leidde, om tot een dergelijke 
eenheid.30 

Het Politiebataljon Amsterdam (PBA) 

Op 15 mei 1941, een week na zijn installatie als korpschef, kreeg Tulp van 
bevelhebber Schumann van de Ordnungspolizei opdracht om een deel van 
het korps onder te brengen in een gekazerneerde eenheid. In de zomer van 
1940 had Rauter al kenbaar gemaakt dat in de grote steden dergelijke een
heden moesten komen. Hij had versterking van de Marechaussee echter 
voor laten gaan. Na de Februaristaking had de Besondere Beauftragte op 
zijn instigatie de oprichting voorbereid van een bataljon. Inspecteur Piet 
van Kleef van bureau Singel kreeg opdracht de leden van de Stormbrigade 
twee weken lang bij te scholen in exercitie en schieten. Een deel van de 
ruim 250 beroepsmilitairen die in augustus 1940 aan de Amsterdamse poli
tie waren toegevoegd, kreeg nadien hetzelfde onderricht.3' Eind april 1941 
besprak de korpsleiding eventuele kazernering van deze manschappen. 
Commandant Staal van de Ordepolitie schafte voor hen een speciale uitrus
ting aan, verwant aan die van het Nederlandse leger.32 Toen Tulp de op
dracht ontving, waren de fundamenten reeds aanwezig. 

De opbouw van een gekazerneerde eenheid was een kolfje naar Tulps 
hand. Aan het slot van zijn militaire carrière had hij zich intensief bemoeid 
met de opleiding van rekruten voor het KNIL. Tulp passeerde de comman
dant van de Stormbrigade, L.C. J. Kruyne, en benoemde Van Kleef tot batal
jonscommandant. Deze had al vaak met de Stormbrigade opgetreden en 
had ruime ervaring met het opleiden van nieuw personeel. Van Kleef, een 
militair in hart en nieren en zeer oranjegezind, was bovendien populair bij 
de betrokken manschappen.33 Tulp liet een scholencomplex gelegen aan de 
Ferdinand Bolstraat en het Cornelis Troostplein inrichten als kazerne. Het 
pand, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, leende zich goed 
voor de nieuwe bestemming. Met zijn drie rijen kleine vierkante ramen, de 
bovenste rij verscholen onder de dakgoot, oogde het vanbuiten als een ves
ting. Aan de binnenzijde lieten grote ramen met uitzicht op een binnen-
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plaats veel licht toe. De lokalen waren weliswaar niet ruim, maar zo talrijk 

dat voor ieder onderdeel van het kazerneleven een eigen ruimte beschik

baar was. Dankzij de getroffen voorbereidingen konden de eerste man

schappen nog dezelfde dag hun intrek in het gebouw nemen.34 Een maand 

later zond Tulp de Duitse en Nederlandse politieautoriteiten reeds uitno

digingen voor een parade van de nieuwe eenheid en een bezichtiging van 

de kazerne.3S 

Het PBA bestond uit 254 manschappen, verdeeld over twee compag

nieën van elk drie secties. Elke sectie bestond op haar beurt weer uit drie 

groepen. De bataljonsleden waren intern; alleen de gehuwde manschappen 

was het toegestaan indien zij geen dienst hadden thuis te overnachten. In 

het gebouw waren slaapkamertjes voor de officieren, slaapzalen voor de 

manschappen, waslokalen, drie kantines (voor agenten, voor groepscom

mandanten en voor de bataljonsleiding), twee gymnastieklokalen, een zaal 

voor vechtsporten en een ziekenboeg. Bij toerbeurt leidde een van de twee 

compagniecommandanten, als kapitein van de week, een week lang met 

zijn staf de gehele interne dienst. Eveneens bij toerbeurt leidde een van de 

zes sectiecommandanten gedurende een dag de bewaking van de kazerne. 

De laatste beschikte over twee secties die telkens acht uur in touw waren. 

Zij waren ook paraat voor optreden in de stad en hadden de beschikking over 

twee uitrukwagens van het politiekorps. De andere secties volgden overdag 

een intensief opleidingsprogramma met vakken als exercitie, straatge

vecht, klewangschermen, gasbescherming, Duits, jiu-jitsu, marcheren over 

lange afstanden en zang. Tulp had dit alles zelf tot in detail geregeld.36 

Als onderdeel van het Amsterdamse korps waren de leden van het PBA 

onderworpen aan het Politieambtenarenreglement, dat, nog in 1939 door 

Versteeg geheel herzien en door de gemeenteraad goedgekeurd, het poli

tiepersoneel een sterke rechtspositie gaf. Zo mochten zij niet aan vrijheids

straffen worden onderworpen en hadden zij de mogelijkheid tegen straf

fen in beroep te gaan. Omdat de manschappen een zware opleiding kregen 

en tegen de eigen bevolking moesten kunnen worden ingezet, meende 

Tulp evenwel het niet zonder vrijheidsstraffen te kunnen stellen. Hij ont

wierp daarom voor het bataljon een Reglement van Politietucht dat onder 

meer van het personeel eiste 'een voortdurend besef van ondergeschiktheid 

aan iederen hooger geplaatste, het nalaten van elk min voegzaam en met de 

waardigheid van het Politieambt strijdig gedrag en in het algemeen onaf

gebroken plichtsbetrachting".37 De leiding van het bataljon kreeg de be

voegdheid straffen op te leggen tot veertien dagen verzwaard arrest. Tulp 

legde het ontwerp in juni 1941 ter goedkeuring voor aan de secretaris-gene

raal van Justitie. Eind 1941 werd het reglement op alle gekazerneerde een

heden van de Nederlandse politie van toepassing verklaard.38 

Het PBA werd van het begin afingezet ter ondersteuning van het gewo-
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ne korps. Het hield bijvoorbeeld toezicht op het rijwielverkeer en contro
leerde de naleving van verduisteringsvoorschriften. Regelmatig vormde 
het afzettingen bij openbare bijeenkomsten, zoals eind juni 1941 bij de ma
nifestatie op het IJsclubterrein (tegenover het Concertgebouw) waarop 
Seyss-Inquart sprak. Op 25 november leverde het honderd manschappen 
die samen met agenten in burger winkels van joden opdoekten en de win
kelvoorraad confisqueerden. 

Na korte tijd had het bataljon een intensief kazerneleven. Van Kleef orga
niseerde een bokswedstrijd en nodigde nationale beroemdheden uit, zoals 
het bestuurslid van de KNVB Karel Lotsy, om een voordracht te houden.39 

Manschappen studeerden zelf de klucht Filmmaniakken in en voerden de 
revue Kazemeflitsen op. Tulp liet het gehele korps beide voorstellingen bij
wonen.40 Na de revuevoorstelling schreven enkele korpsleden hem dat het 
hun goed had gedaan 'te kunnen lachen om doodonschuldige grappen en 
dan nog wel in eigen kring. We hadden dat noodig in dezen tijd.'41 Net als 
het reguliere korps kregen de bataljonsleden daarnaast in het Bellevue-
theater lezingen en films voorgeschoteld met een duidelijk propagandis
tisch karakter. Zo sprak in juli 1941 Feldmeyer hen toe over de Germaansche 
ss. Van een gerichte ideologische beïnvloeding lijkt voor het overige nau
welijks sprake te zijn geweest. In de ontspanningsruimte van de kazerne 
waren alle grote (gelijkgeschakelde) dagbladen te lezen en de bibliotheek 
bevatte gevarieerde lectuur, waaronder boeken van joodse en communis
tische auteurs. In het bataljon werd net als in het Nederlandse leger veel ge
zongen, ook het Wilhelmus.41 

Wie bij de politie wilde, moest eerst bij het p OB een opleiding naar Duit
se snit ondergaan en daarna een of meerjaren dienen in een bataljon in een 
grote stad waar een vergelijkbare vervolgopleiding werd verzorgd. Najaar 
1941 kwam Tulp tot de conclusie dat zijn eigen bataljon nog niet voldeed 
aan de Duitse maatstaven, mogelijk na een terechtwijzing door Rauter. In 
elk geval stuurde Tulp in november 23 korpsleden - de meesten met aan
toonbare sympathie voor het nationaal-socialisme - naar Schalkhaar met 
de opdracht zich de hier gehanteerde methoden eigen te maken zodat zij 
vanaf maart 1942 in Amsterdam de voortgezette opleiding konden verzor
gen. Een van deze korpsleden gaf kort na aankomst in een brief aan Tulp 
hoog op van de sfeer in Schalkhaar: 'die prettige omgang en onderlinge ka
meraadschap [...] is alleen mogelijk omdat we het in alle opzichten, maar 
vooral in de eerste plaats "politisch" roerend eens zijn en dat heeft mij per
soonlijk en ook mijn kameraden in de politiekazerne zoo ontbroken'.43 

In december 1941, toen Rauter ging koersen op integratie van de politie 
in het ss-imperium, versnelde Tulp de omvorming van het bataljon. Hij 
stelde Rauter voor om in ruil voor een extra 'Hundertschaft' Schalkhaar-
ders in februari 1942 niet de helft maar het gehele PBA naar Schalkhaar te 
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sturen. In Amsterdam zou dan een geheel naar Duitse maatstaven opgeleid 
bataljon aanwezig zijn. Terwijl Rauter het voorstel aan Himmler voorleg
de, voorzag Tulp het bataljon alvast van een nieuwe, Duitsgezinde leiding. 
Een aanleiding voor zo'n ingreep was snel gevonden. Begin december was 
bekend geworden dat enkele bataljonsleden tijdens een mars langs de Am-
stel het Nederlands-nationalistische lied 't Is plicht dat iedere jongen hadden 
gezongen. De korpschef liet een uitgebreid onderzoek instellen. De daders, 
die zich op verzoek van bataljonscommandant Van Kleef vrijwillig meld
den, werden door Tulp op staande voet ontslagen.44 Van Kleef maakte be
zwaar en liet zich daarbij ontvallen 'dat hij het tempo waarin de omschake
ling geschiedde ondanks de moeite die hij deed, niet bij kon houden', 
waarna Tulp hem terugplaatste in de gewone politiedienst. Drie inspec
teurs, onder wie C. Mouwen, die te kennen gaven dat zij niet met de batal-, 
jonsleden een herscholing in Schalkhaar wilden ondergaan, kregen even
eens ontslag. Enkele stafleden zochten en vonden elders emplooi.45 

Het voorstel van Tulp viel bij de hoogste Duitse politiechef in goede aar
de. Waarschijnlijk zag Himmler, die kort tevoren de massale fabrieksmati
ge moord op Europese joden in gang had gezet, dat het bataljon een sleu
telrol zou kunnen spelen bij de deportatie van joden uit Amsterdam.46 

Tulp kreeg toestemming om het bataljon, net als het KNIL in Nederlands-
Indië en in Suriname, te bewapenen met legerkarabijnen. De enige voor
waarde die Himmler stelde, was dat het Duitse politiebataljon de munitie 
zou beheren.47 

Het Kabinet van de Hoofdcommissaris 

In oktober 1941 betrok de Amsterdamse politie het nieuwe hoofdbureau op 
de hoek van de Marnixstraat en de Elandsgracht. Voor het eerst kwamen 
alle centrale diensten van het korps onder één dak. Tulp benutte de gele
genheid om met enkele ingrepen de leiding van het korps naar zijn hand 
te zetten. De maatregelen waren niet gericht op het controleren van afzon
derlijke personeelsleden maar op het motiveren en mobiliseren van de hele 
organisatie. 

Allereerst versterkte Tulp de centrale leiding van het korps. Hij richtte 
een Kabinet van de Hoofdcommissaris op met zeven medewerkers die hij 
bij het leiden van het korps direct nodig had. Versteeg had twee naaste me
dewerkers gehad, secretaris Brink en commissaris voor personeelszaken 
Mouwen, die ervoor zorgden dat de korpschef alle kwesties met een princi
pieel karakter ter beoordeling kreeg voorgelegd en dat alle overige zaken 
werden uitgevoerd door het juiste korpslid en in overeenstemming met 
eerdere besluiten van de korpschef in vergelijkbare kwesties. Tulp beperkte 
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zich daarentegen tot de grote lijnen en richtte zijn aandacht vooral op para-
depaardjes zoals het politiebataljon. De leden van het Kabinet (naast Brink 
en Mouwen onder anderen zijn adjudant Duisterwinkel en de commissa
rissen Krenning en Claes Bakker) kregen van hem aanzienlijke vrijheid van 
handelen, ofschoon duidelijk was dat geen van hen sympathie voor het na-
tionaal-socialisme had, met uitzondering van Krenning en Bakker, en 
Mouwen zelfs een uitgesproken tegenstander was. Enkele kabinetsleden 
pleegden kleinschalige sabotage zoals het vernietigen van inkomende brie
ven waarin mensen werden verraden en van uitnodigingen voor politieke 
bijeenkomsten. Hoewel Tulp hierdoor enkele malen in aanvaring kwam 
met nationaal-socialistische kopstukken, merkte hij deze tegenwerking 
niet op.48 

Vooruitlopend op de aangekondigde reorganisatie van de politie richtte 
Tulp voorts een Staf der Ordepolitie op. Bij de inrichting van dit orgaan 
volgde hij grotendeels de opzet van Versteeg van november 1940. Na het 
vertrek van Staal kreeg Krenning de leiding over dit deel van het korps. De 
Staf der Ordepolitie bestond, behalve uit diens vervanger en diens adju
dant, uit elf inspecteurs die met de leiding over en de ondersteuning van 
het politiepersoneel op straat waren belast en die voorheen afzonderlijk 
onder de hoofdcommissaris hadden geressorteerd. De vijf afdelingen van 
de staf waren 1. detachementsvorming en luchtbeschermingsdienst, 2. per
soneelszaken en opleiding, 3. verkeerspolitie en rijdend materieel, 4. water-
politie en 5.bereden politie. Ook het beheer van het politiebataljon werd 
door hen verzorgd. Als vervanger van Krenning wees Tulp hoofdinspecteur 
Kruyne aan, lid van de NSB en voorheen commandant van de Stormbri-
gade. De leiding van de eerste afdeling, waartoe ook kamer 42 behoorde, 
ging van Bessern over naar de in de ogen van Krenning veel plooibaardere 
inspecteur J.W.C. Hopman. Die van de tweede afdeling kwam in handen 
van een inspecteur die onder invloed van Tulp begin 1942 zou toetreden tot 
de Germaansche ss. Van Blitterswijk werd chef van de derde afdeling.49 

Nadat de centrale leiding aldus was versterkt, ontbond Tulp de alom ge
duchte Centrale Controle. Het toezicht op het personeel was bij uitsluiting 
een taak van de afdelingschefs geworden. Tulp liet hun met nadruk weten 
dat hij hen persoonlijk verantwoordelijk stelde voor misdragingen van 
hun ondergeschikten. Inmiddels was duidelijk dat Tulp minder vaak maar 
wel veel zwaarder strafte dan zijn voorganger. Enkele agenten en een in
specteur waren in de voorafgaande maanden reeds ontslagen. 

Tulp nam voorts enige maatregelen ter versterking van de motivatie van 
het personeel. Hij introduceerde een stelsel van financiële beloningen voor 
uitzonderlijke prestaties. De toekenning werd per diensttelegram aan het 
hele korps bekendgemaakt.30 Om gemakkelijker buiten diensttijd een be
roep op het personeel te kunnen doen schafte hij in november 1941, nadat 
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hij voor zijn personeel een loonsverhoging van 5 procent had bewerkstel
ligd en van hogerhand de dienstcommissies waren ontbonden, ineens alle 
regelingen voor overwerk af. Tegenover het personeel rechtvaardigde hij 
deze ingreep met het argument dat uitbetaling van extra diensten niet pas
te bij 'de waardigheid van het politieambt'. Protest bleef uit.SI 

Ten slotte trof Tulp enkele organisatorische voorzieningen om de pa
raatheid van het korps te verhogen. Zo liet hij in of in ruimten nabij de poli
tiebureaus achthonderd britsen installeren zodat het personeel gemakke
lijker dagenlang gemobiliseerd kon worden gehouden." Vanaf oktober 
1941 liet Tulp de keuken van het PBA aan een deel van het korps dagelijks 
een warme maaltijd verstrekken, in de regel stamppot, en trof hij voorbe
reidingen om in geval van nood het gehele korps te kunnen voeden.53 In de
zelfde maand liet hij Van Blitterswijk enkele Duitse politiekorpsen bezoe
ken om de verbindingsmiddelen te bestuderen. Op diens advies werd in 
januari 1942 het interne telefoonnet geautomatiseerd en werd in de zomer 
van 1942 in een bomvrije kelder van het hoofdbureau een centrale meldka
mer ingericht.54 

De isolering van de joden 

Tussen juli en oktober 1941 viel in Berlijn, vermoedelijk in twee stappen, 
het besluit alle joden in Europa te vermoorden.55 Achter de linies van het 
Oostfront waren de mobiele Einsatzkommando's van de Sipo(SD) reeds be
trokken bij het op grote schaal ter plaatse doodschieten van communisti
sche partijfunctionarissen en joden. Na het eerste besluit nam het Reich-
sicherheitshauptamt (RSH A) de organisatie van de massamoord ter hand en 
gaf deze een machinaal karakter. Voorbereidingen werden getroffen voor 
de deportatie van joden uit geheel bezet Europa naar haastig opgerichte 
doodsfabrieken in Oost-Polen. In dit kader liet RSHA-chef Heydrich eind 
augustus 1941 in het Haagse hoofdkwartier van de Sipo(sD) het Sonderre
ferat j instellen. Erich Rajakowitsch, de man die een halfjaar eerder als ex
pert in het administratief afpersen van joden naar Nederland was gestuurd 
en die in Amsterdam een Zentralstelle had opgericht, kreeg de leiding over 
deze afdeling. Hoewel bevelhebber Harster mogelijk niet onmiddellijk vol
ledig werd ingelicht over het gewijzigde doel van de vervolging van de jo
den, ontging het hem en zijn naaste medewerkers niet dat in Berlijn tot een 
radicale koerswijziging was besloten. In een intern memorandum om
schreef hij de taak van het Sonderreferat als 'Bekämpfung des Judentums 
in seiner Gesamtheit, deren Ziel die Endlösung der Judenfrage durch Aus
siedlung sämtlicher Juden ist'.56 Klaarblijkelijk onderkende hij dat Berlijn 
de Sipo (s D) met de leiding van de vervolging had belast, dat deze niet meer 
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op emigratie (Auswanderung) maar op deportatie (Aussiedlung) was ge
richt en dat alle joden in Nederland voor deportatie in aanmerking kwa
men.57 

Tegenover het Nederlands bestuur en de Joodse Raad verhulden Raja-
kowitsch en zijn medewerkers deze wetenschap. In september 1941 kreeg 
bijvoorbeeld het hoofd van de Rijksvreemdelingendienst, verontrust door 
de plotseling intensivering van de anti-joodse maatregelen, van hen te 
horen dat het Duitse doel was 'te komen tot algeheele scheiding tusschen 
Joden en Ariërs. Dit wordt in langzaam tempo uitgevoerd in verband met 
de geest en de toestanden hier te lande. Uiteindelijk zal men hier tot dezelf
de resultaten willen komen als in Praag en Warschau.'sS Zoals uit het hier
voor aangehaalde interne memorandum valt op te maken, wisten Rajako-
witsch en zijn medewerkers op dat moment terdege dat de doeleinden van 
Berlijn inmiddels reeds verder reikten. 

Ook Rauter kwam nu in actie. Kort tevoren had hij van Seyss-Inquart de 
bevoegdheid gekregen om zelfstandig maatregelen te nemen om de orde te 
handhaven.29 De rijkscommissaris had deze concessie gedaan omdat het 
ontbreken van deze bevoegdheid het neerslaan van de Februaristaking had 
bemoeilijkt en omdat Berlijn sinds de oorlog tegen de Sovjetunie groot be
lang hechtte aan rust en orde in de bezette gebieden. Rauter deed echter 
precies datgene wat Seyss-Inquart had gevreesd en gebruikte op 15 septem
ber 1941 de nieuwe bevoegdheid om bij de uitvoering van de vervolging van 
de joden de leiding in handen te nemen. Hij ontzegde per - in de pers gepu
bliceerd - decreet joden de toegang tot vrijwel alle openbare instellingen 
en legde hun een algeheel verhuisverbod op. Alleen de Sipo(SD) kon vrij
stelling van het verbod verlenen. Bovendien gaf hij deze het recht overtre
ders te straffen.60 Omdat het Bevolkingsregister inmiddels joden gemerkte 
persoonsbewijzen verstrekte, was politiecontrole op overtredingen van dit 
verbod mogelijk. 

Rauters decreet was haastwerk. De onvoldoende gespecificeerde bepa
lingen bezorgden het departement van Justitie grote moeilijkheden. Het 
stuurde daarom niet de gebruikelijke aanwijzingen voor de uitvoering per 
circulaire naar de procureurs-generaal maar plaatste de tekst van het de
creet eenvoudigweg in een Buitengewoon Politieblad. De korpschefs kregen de 
tekst zonder commentaar voorgeschoteld. Tegelijkertijd verzocht het Di
rectoraat-Generaal van Politie de Sipo(sD) om toelichting.61 Enkele dagen 
later kreeg het van Rajakowitsch te horen dat de verordening 'zurückge
stellt' was en dat verdere toelichting niet kon worden gegeven.62 Van Thiel 
liet de medewerker die hij kort tevoren speciaal had belast met het toezicht 
op de uitvoering van de anti-joodse maatregelen, aan de Amsterdamse poli
tie berichten dat de Sipo(sD) niet zou optreden tegen overtreders van de be
palingen, dat de politie de betrokkenen dit mocht laten weten maar dat jo-
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den zich niet op de Sipo(sD) konden beroepen als toch tegen hen werd op
getreden.63 Een gelijke boodschap kreeg de voorzitter van de Joodse Raad 
van de leider van de Zentralstelle: '[De laatste] zeide dat de politie voorlo
pig niet streng zou optreden, gaf echter (tot drie maal toe) de waarschu
wing dat indien dit ergens wel zou geschieden, door deze opmerking de ge
volgen daarvan niet teruggenomen zouden worden/64 

Zoals gezegd, had Tulp zijn personeel opgedragen het decreet naar de 
letter uit te voeren. Op eigen gezag had hij de joden één café en één schouw
burg toegewezen.63 De straatagenten volgden zijn instructies echter niet 
op, zelfs niet toen Tulp zijn aansporing herhaalde. Tulp was in de volgende 
dagen niet in staat hun de toegezegde nadere instructies te bieden. Begin 
oktober liet hij hun zelfs weten dat de uitvoering van het decreet ten dele 
werd opgeschort en dat op zijn instructie aangebrachte borden met het op
schrift 'Joodsch lokaal' weer moesten worden verwijderd. Wellicht weerden 
de agenten joden met zachte hand uit openbare gelegenheden, verbalen 
schreven zij niet uit.66 

Seyss-Inquart weerde zich krachtig tegen de greep naar de macht van 
Rauter. Op bezoek bij Hitler kreeg hij van hem de verzekering dat hij als 
rijkscommissaris de leiding over de jodenvervolging in Nederland diende 
te behouden. Zoals gebruikelijk in de nationaal-socialistische bestuurscul
tuur werd het decreet van Rauter niet herroepen. Seyss-Inquart liet een in
ventarisatie maken van alle mogelijke maatregelen die deportatie van de 
joden uit Nederland mogelijk moesten maken. In de volgende maanden 
werden deze successievelijk door hemzelf gepubliceerd als verordening of 
door zijn Beauftragte in Amsterdam uitgevaardigd als bestuurlijke rege
ling. Seyss-Inquart ontnam de Sipo (s D) bovendien grotendeels het recht de 
overtreders te bestraffen en onderstreepte opnieuw dat de vervolging van 
de joden op lokaal niveau de gedeelde verantwoordelijkheid was van zijn 
Beauftragte en de Sipo(sD)-leider.67 

Ondertussen hield Tulp vast aan de ingeslagen koers. Hij bezocht Rau
ter en wist hem te overtuigen dat de uitvoering van de anti-joodse maat
regelen het best kon worden toevertrouwd aan het Amsterdamse korps. 
Rauter zegde hem toe dat Lages hem voortaan terstond en volledig zou in
formeren over nieuwe anti-joodse maatregelen en raadde hem aan in zijn 
korps een bureau Joodse Zaken op te richten en dat onder leiding te stellen 
van de felle antisemiet R.W. Dahmen von Buchholz.68 In zijn sas met het 
blijk van vertrouwen probeerde Tulp met enkele gerichte maatregelen de 
weerstand onder het personeel te breken. De nieuwe Staf der Ordepolitie 
kreeg een belangrijke rol. Tulp plaatste in dit orgaan de Duitsgezinde in
specteur Van Grootheest en gaf hem de taak toezicht te houden op de uit
voering van de anti-joodse maatregelen en het contact met de Sipo(sD) te 
onderhouden.69 Hij verplichtte de politiebureaus om iedere maand schrif-
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telijk te rapporteren over de uitvoering van de maatregelen. Drie daarvan, 
de roof van het bezit van joodse ondernemers, het weren van joden uit 
openbare gelegenheden en hun uitsluiting van markten, vergden in eerste 
instantie veel aandacht. 

Het opdoeken van winkels en bedrijven van joden en de confiscatie van 
voorraden was in handen van de commissaris-generaal voor financiële en 
economische zaken in het rijkscommissariaat, Hans Fishböck. Deze riep zo 
nodig de assistentie in van de Sipo(sD), die op haar beurt af en toe een 
beroep deed op de Amsterdamse politie. Zo werden op 17 oktober 1941 het 
gehele personeel van bureau Inlichtingendienst en twintig rechercheurs 
van de Centrale Recherche aan Sipo(sD)-medewerker Barbie toegewezen. 
Zij kregen de opdracht 21 antiekzaken van joden te sluiten en te verzege
len.70 Ruim een maand later werden honderd manschappen van het p B A en 
ruim 160 agenten van de bureaus in de stad naar de gymnastiekzaal van het 
nieuwe hoofdbureau gedirigeerd om een vergelijkbare opdracht in ont
vangst te nemen. Omdat werd vermoed dat bij de eerdere actie agenten 
slachtoffers vooraf hadden gewaarschuwd, stelde men het personeel dit
maal niet tevoren van het doel van de actie op de hoogte. De agenten ont
vingen van Duitse politieofficieren een briefje met instructies en het adres 
van de winkel die zij moesten sluiten. De eigen superieuren, onder wie 
bataljonscommandant Van Kleef, die hen bij de vorige acties nog persoon
lijk hadden toegesproken, hielden zich ditmaal op de achtergrond.71 

In november 1941, bijna twee maanden na de afkondiging van het de
creet van Rauter, bezochten joden nog steeds cafés en restaurants. Seyss-
Inquart deelde de taak om hieraan definitief een eind te maken toe aan 
Sipo(sD)-leider Lages. Deze begreep dat hij de joden meer moest toebede
len dan de twee gelegenheden die Tulp hun in september op eigen gezag 
had toegewezen. Van Grootheest kreeg de taak uit te zoeken welke eigena
ren wensten dat hun zaak in de toekomst door joden kon worden bezocht. 
In dat geval zou deze een 'Joodsche Inrichting* worden.72 De bureaus in de 
stad werden belast met de uitvoering. Het eigenlijke werk werd vermoede
lijk verricht door politiepersoneel dat speciaal was belast met onder andere 
het toezicht op de naleving van de Drankwet. Op 28 november ontving La-
ges de gevraagde informatie en de volgende dag berichtte Tulp zijn perso
neel dat joden in Amsterdam nog slechts zestien cafés en zeven restaurants 
mochten bezoeken. Niet-joden werd de toegang tot deze gelegenheden 
ontzegd. Op de naleving moest onmiddellijk streng worden toegezien.73 

De instructie had het beoogde effect, zonder dat het geüniformeerde perso
neel veelvuldig hoefde in te grijpen. Vermoedelijk lieten de eerder genoem
de politieambtenaren de vanwege het gecompliceerde vergunningenstelsel 
van hen afhankelijke caféhouders joden zelf uit hun zaken weren. 

Bij het uitsluiten van joden van de markten was Beauftragte Böhmcker 
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de drij vende kracht. Zoals eerder beschreven, had deze in de voorzomer van 
1941 tevergeefs getracht om joodse venters hun vergunningen te ontne
men.74 Nadat Seyss-Inquart in oktober zijn overwicht op Rauter had her
steld, kwam de Beauftragte opnieuw in actie. Hij wees joodse kooplieden 
drie markten in traditioneel joodse buurten toe. Niet-joden mochten hier 
kopen noch verkopen. Joden mochten andere markten slechts als koper be
zoeken. De maatregel beoogde welbewust de joodse gemeenschap te verar
men. De Dienst Marktwezen werd belast met de uitvoering en kon daarbij 
een beroep doen op de politie.7S Het politiepersoneel leverde de assistentie 
met tegenzin. Omdat spoedig veelvuldig een beroep op het korps werd ge
daan, breidde Tulp het aantal met toezicht belaste agenten uit. Hij stelde 
hen bovendien persoonlijk aansprakelijk indien zij overtreders niet op
merkten.76 Deze aanpak sorteerde effect en in december kwam de beoogde 
scheiding tussen joden en niet-joden tot stand.77 De Beauftragte, tevreden 
over het resultaat, liet in januari 1942 op dezelfde wijze de joodse straat
handelaren uit het grootste deel van de stad verwijderen/8 

Over de reactie van de bevolking op al deze anti-joodse maatregelen is 
weinig bekend. Protesten deden zich niet voor. De clandestiene pers publi
ceerde zoals eerder vermeld opmerkelijk weinig over de anti-joodse maat
regelen. Het Parool, dat relatief de meeste aandacht voor het lot van de joden 
had, riep in oktober 1941 op tot lijdelijk verzet tegen de uitsluiting van jo
den van de uitgaansgelegenheden. Het communistische blad De Waarheid 
publiceerde na de Februaristaking gedurende een vol jaar in het geheel niet 
over de maatregelen tegen de joden. Vanaf december werd wel in ongesig
neerde pamfletten mondjesmaat geprotesteerd tegen hun isolering.79 Hoe
veel weerklank zulke oproepen vonden, is niet te zeggen. In elk geval on
dervond de politie weinig verzet van omstanders bij het aanbrengen van de 
scheiding. Tegen het einde van 1941 deed bovendien de strenge winter zich 
gelden. 

In de eerste maanden van 1942 trachtten de lokale Duitse autoriteiten 
het behaalde resultaat te consolideren. Lages richtte zich op versterking 
van het politietoezicht op de joden; Böhmcker streefde naar verpaupering 
van de joodse gemeenschap. De uitvoering van de maatregelen bleef in 
handen van Nederlandse instanties. Eind januari liet procureur-generaal 
J. Feitsma de bestaande verbodsbordjes op gebouwen en bij openbare gele
genheden en terreinen vervangen door eenvormige borden naar eigen ont
werp.80 Blijkens verslagen die bij Tulp werden ingediend, hield het politie
personeel weliswaar intensief toezicht maar nam het overtreders meestal 
slechts enkele uren in hechtenis of zond het hen met een vermaning heen. 
Af en toe werd een overtreder bij de Sipo(SD) voorgeleid. Vaak werden jo
den - door de gedwongen werkloosheid in de zwarthandel gedrongen - ge
arresteerd wegens overtreding van regels voor de voedseldistributie. In 
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maart 1942 boette het politieoptreden aan kracht in. Van Duitse zijde kwa
men herhaaldelijk klachten dat joden onder meer cafés bezochten. Sommi
ge bureaus staakten de indiening van verslagen over het eigen optreden. 
Van Grootheest raakte aan de drank, waarna Tulp zelf enkele malen het 
personeel aanspoorde tot verscherpt optreden, maar zonder waarneembaar 
resultaat. 

Gelijkschakeling van de politiebonden 

De Duitse politieleiding had de vakorganisaties een bijzondere rol toebe
dacht bij de omvorming van de Nederlandse politie. Aanvankelijk ver
trouwde zij dat onder de nieuwe verhoudingen vanzelf een eind zou komen 
aan de verdeeldheid van de bonden en hun aandacht voor belangenbeharti
ging. De verzuilde bonden van lager politiepersoneel sloten zich in de zo
mer van 1940 aaneen in de CPF. De niet-confessionele bonden van lager per
soneel hadden het toezicht van het gelijkgeschakelde N W aanvaard, de 
BHPN bleef zich daartegen verzetten. Na de Februaristaking begon de 
Duitse politieleiding zich actief te bemoeien met de vorming van een een
heidsorganisatie. Voor Besondere Beauftragte Schröder was de zesender
tig] arige André Poeltuyn de man om de beoogde bond uit de grond te stam
pen.81 Poeltuyn, sedert 1930 agent bij het hoofdstedelijke korps, was lid 
geweest van de sociaal-democratische ABVPN maar in 1933 wegens opposi
tie tegen de landelijke leiding uit die bond verwijderd. Ondanks zijn sym
pathie voor het nationaal-socialisme genoot hij onder collega's voldoende 
aanzien om een jaar later, toen de verzuilde politiebonden in Amsterdam 
een eigen ziekenfonds oprichtten, als ongebonden lid te worden gekozen 
in het bestuur van dit fonds. In die functie maakte hij zich verdienstelijk.82 

Na de Duitse inval werd hij lid van de NSB en het Rechtsfront. Actief werd 
hij echter in de traditionele ANPB, in de hoop van deze kwijnende organisa
tie de nieuwe eenheidsvakbond te maken. In het voorjaar van 1941 werd hij 
gekozen in het landelijk bestuur.83 Op advies van Schröder benaderde de 
staf van de Ordnungspolizei de energieke vakbondsman en vroeg hem een 
Kameraadschapsbond op te richten. Hij kreeg de toezegging dat binnen 
twee maanden alle bestaande politiebonden in zijn organisatie zouden 
worden ondergebracht. Poeltuyn was enthousiast, mede omdat voor hem
zelf het voorzitterschap in het verschiet leek te liggen.84 

Terwijl de lokale afdelingen van de verzuilde bonden reeds samenwerk
ten in de CPF, sloot de Amsterdamse APB zich eind maart 1941 aan bij Poel-
tuyns ANPB. Toen voorzitter J.J. van Leusden van de APB de leiding van de 
vernieuwde afdeling overnam, sprak hij over 'het verheugend gevoel dat 
eindelijk de weg [zal] worden gevonden naar meerdere eenheid in organi-
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satorisch verband, met als gevolg een grootere krachtsontwikkeling, een 

grootere homogeniteit onder het politiepersoneel in zijn geheel en een be

vordering van de onderlinge, kameraadschappelijke gevoelens'.83 Van be

langenbehartiging repte hij niet. Een week later sloot ook de Amsterdam-

sche Rechercheursvereniging zich bij hen aan. In werkelijkheid was Van 

Leusden over de toekomst beduidend minder zeker dan hij in zijn rede had 

laten blijken. Na afloop van de eerder beschreven korpsbijeenkomst twee 

maanden later in het Bellevue-theater, toen Tulp tegen ieders verwachting 

agenten van bureau Leidseplein een gratificatie gaf voor hun optreden te

gen de WA, noteerde Poeltuyn: 

'Na afloop van zijn rede maakte de heer Van Leusden [...] met een bedrukt gezicht de 

volgende opmerking: "Hij [= Tulp] heeft gewoon al het gras voor mijn voeten wegge-

maaid.Als dat in de toekomst zoo doorgaat, dan hebben de leden ons niet meer noodig, 

dan zijn we volmaakt overbodiggeworden!'"S6 

Poeltuyn zag op zijn beurt in deze uitspraak een bevestiging van zijn over
tuiging dat het nationaal-socialisme een einde zou maken aan de aandacht 
voor belangenbehartiging en dat de dagen van traditionele vakbondsbe
stuurders als Van Leusden geteld waren.87 

Na ontvangst van de Duitse opdracht tot oprichting van een Kameraad
schapsbond ging Poeltuyn gelijk aan de slag. Met middelen van de ANPB, 
die hem als bestuurslid ter beschikking stonden, kocht hij een pand in het 
centrum van Den Haag en richtte dat in als hoofdkwartier van de nieuwe 
bond. Op zijn aandrang maakte inspecteur-generaal Croiset van Uchelen 
per circulaire de oprichting van de nieuwe bond bekend.88 Rechtsfrontlei-
der Douwe Bakker was aanvankelijk enthousiast en schoof bij Poeltuyn de 
door Versteeg voortijdig met pensioen gestuurde commissaris Pieter Har-
rebomée naar voren voor de functie van plaatsvervangend leider. De meeste 
leden van het Rechtsfront beschouwden het initiatief van Poeltuyn echter 
als een Duitse poging om de invloed van de NSB op de politie in te dammen, 
waarna Bakker zijn standpunt wijzigde.89 Ook de traditionele bonden 
voelden zich overvallen door het optreden van Poeltuyn. In de B H P N werd 
kort voor het begin van een ledenvergadering de circulaire van de inspec
teur-generaal bekend. Een waarnemer rapporteerde over de reactie van de 
aanwezigen: 

'Alle leden waren volkomen down door den gang van zaken. Mogelijkheden voor het 

zelfstandig uiten van de werkelijke gevoelens waren toch alpractisch vervlogen [...] en 

nu het schrijven de verdere stappen bekend maakte, verkreeg iedereen het gevoel "laat 

ze de boel dan zelf maar opknappen".'90 
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Poeltuyn had inmiddels in al zijn voortvarendheid ook drie adviseurs aan
gewezen, onder wie commissaris Schreuder voor de opleiding en hoofdin
specteur Kapinga voor de sportbeoefening. Zij mochten die rol niet weige
ren.91 

De weerstand die het overijverige optreden van Poeltuyn opriep, ont
ging Rauter en Broersen niet. De laatste, formeel ook belast met de samen
voeging van de vakorganisaties, noteerde: 'Ik heb den heer Poeltuyn mede
gedeeld, dat volgens mijn opvatting een zoo haastig opgebouwde 
Kameraadschapsbond een volkomen mislukking werd. Ik heb hem gezegd, 
dat ik wenschte voort te bouwen op de bestaande toestanden en dat er de
gelijk voorbereidingswerk moest geschieden.'92 Broersen zegde in overleg 
met Rauter Poeltuyn de wacht aan en zocht toenadering tot de CPF.93 Hij 
wist dat vooral de confessionele bonden zich verzetten tegen de door hem 
en Rauter nagestreefde samenvoeging van alle bonden. De christelijke BCP 
vroeg een openlijke erkenning dat niet-nationaal-socialisten in de politie 
dienst konden blijven doen. Het katholieke Sint Michael eiste losmaking 
van het N vv. Broersen liet weten bereid te zijn de CPF tot enig erkende vak
organisatie uit te roepen in ruil voor enige invloed op de samenstelling van 
het bestuur. In de volgende gesprekken, waarin ook de BHPN werd betrok
ken, kwam hij de dwarsliggende confessionele bonden met mondelinge 
toezeggingen tegemoet en deed hij een voorstel voor een nieuw bestuur dat 
zij konden aanvaarden. Commissaris C. Hess uit Gouda, secretaris van de 
BHPN, werd voorzitter en Poeltuyn werd secretaris. De aangesloten bonden 
bleven formeel zelfstandig maar Broersen bewerkstelligde dat zij een geza
menlijke administratie zouden voeren onder leiding van Poeltuyn.94 Nadat 
overeenstemming was bereikt, riep voorzitter Hess alle Nederlandse poli
tieambtenaren op toe te treden tot de nieuwe bond. De contributie bleef ge
lijk aan die van de traditionele bonden: een kwartje per week.95 

De reorganisatie van de CPF bleek het vertrekpunt voor gedwongen ge
lijkschakeling van alle politiebonden. Terwijl Hess in november 1941 nog 
had verzekerd dat 'het losmaken van de bestaande bindingen geleidelijk en 
zorgzaam [zou] geschieden', nam Poeltuyn na de jaarwisseling het egalise-
ringswerk met kracht ter hand.96 Door middel van een enquête onder het 
Nederlandse politiepersoneel had hij vastgesteld dat de meeste weerstand 
tegen de nieuwe eenheidsorganisatie te vinden was bij de Marechaussee en 
in rooms-katholieke kring. Weldra lag Sint Michael inderdaad dwars. Veel 
leden hadden uit de brief van Hess opgemaakt dat hun bond was opgehe
ven. Zodra de leiding van Sint Michael dit bemerkte, drukte zij haar achter
ban op het hart slechts geloof te hechten aan mededelingen die door het 
eigen bondsbestuur persoonlijk waren ondertekend.97 Nog geen twee we
ken later sloeg Poeltuyn toe. Met steun van het Duitse bestuur liquideerde 
hij de vakopleiding van Sint Michael. De katholieke bond protesteerde 
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krachtig bij de politieleiding maar vond geen gehoor. Voorzitter Hess dekte 
zijn secretaris.98 De andere politiebonden hadden zich reeds neergelegd bij 
hun ontbinding. Poeltuyn ontmantelde eerst de nationale besturen en pak
te vervolgens de lokale afdelingen aan. In de zomer van 1942 was de gelijk
schakeling vrijwel voltooid en beschikten de Duitse en Nederlandse poli
tieautoriteiten over een eenheidsorganisatie die aan hun leiband liep. 
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