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Een politieke recherche 

In het voorjaar van 1941 werd de bestrijding van oppositionele groepen in 
de samenleving een serieuze taak voor de Duitse politie. De Februarista
king had een impuls gegeven aan de verspreiding van clandestiene bladen, 
vermoedelijk mede doordat het zwijgen over het protest in de officiële pers 
werd ervaren als eerste duidelij ke inperking van de informatievoorziening. 
Naast De Waarheid circuleerden sindsdien twee andere gestencilde bladen 
op grotere schaal: het socialistische Het Parool en het protestants-christelij-
ke Vrij Nederland. De redactie en de leiding van de distributie van alle drie 
bevonden zich in Amsterdam. Om uiteenlopende redenen betrachtten zij 
terughoudendheid in hun oproepen tot verzet. De Waarheid was spreekbuis 
van de CPN, die zich richtte naar de Sovjetunie, in die tijd nog bondgenoot 
van Duitsland. Van de andere bladen liet met name Vrij Nederland zich inspi
reren door het loyale verzet van de Republiek tijdens de Nederlandse Op
stand. Veel aandacht werd besteed aan de internationale militaire en diplo
matieke ontwikkelingen, opvallend weinig aan het lot van de joden. De 
Duitse politie beschouwde de clandestiene pers desondanks als een ver
schijnsel dat met kracht diende te worden bestreden. 

De opsporing van de bladenmakers was een taak van de Sipo(sD). Rauter 
had dit reeds eind december 1940 krachtig te verstaan gegeven aan de 
Nederlandse politieautoriteiten. De Sipo(sD) besefte echter terdege dat zij 
voor de opsporing van daders de hulp nodig had van politiek loyaal perso
neel bij de Nederlandse politie. Na de Februaristaking kreeg daarom de 
Duitsgezinde inspecteur Bakker opdracht om in het Amsterdamse korps 
een politieke recherche op te richten, bureau Inlichtingendienst, waarvoor 
hij zijn medewerkers zelf mocht rekruteren. Het bureau boekte spoedig be
langrijke successen, naar alle waarschijnlijkheid zelfs beduidend meer dan 
de Sipo(SD) zelf. Bakker en zijn rechercheurs waren immers, in tegenstel
ling tot hun Duitse collega's, bekend met de Nederlandse samenleving en 
wisten waar zij tegenstanders van de bezetter konden aantreffen. Hun ge
drevenheid bezorgde de Duitse politieleiding echter ook het probleem hoe 
te verzekeren dat haar eigen dienst overwicht behield over Bakker en de 
zijnen. 

De makers van de clandestiene bladen ervoeren spoedig aan den lijve 
welke belangrijke diensten het bureau de bezetter bewees. In juni en op
nieuw in oktober 1941 waarschuwde Het Parool zijn lezers met klem tegen 
deze 'gangsterbende': 'Honderden goede Nederlanders hebben zij reeds in 
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de handen van de Duitscher gespeeld.' Vermeld werd dat als rechercheurs 
een verdachte niet thuis aantroffen, zij regelmatig huisgenoten arresteer
den en dat 'elke woning waar de lieden binnenkomen, wordt afgeschuimd. 
Ook als een huiszoeking in het geheel niets oplevert, worden allerlei voor
werpen die onmogelijk iets met een of ander misdrijf te maken kunnen 
hebben, eenvoudig meegenomen." Dit was geen buitensporige voorstel
ling van zaken. 

Douwe Bakker 

Bureau Inlichtingendienst was de schepping van Douwe Bakker. Voormali
ge collega's kenschetsen hem als een gesloten, stugge man, zonder enig ge
voel voor humor, iemand die omgang met de meeste collega's meed en iets 
naargeestigs over zich had.2 Mogelijk geldt dit beeld vooral voor de bezet
tingstijd, toen de aard van zijn functie hem tot een zekere afzondering in de 
organisatie dwong. De inlichtingen die de Duitse politieautoriteiten tijdens 
de bezetting over hem inwonnen, bevestigen in elk geval dit beeld.3 Zijn 
zeer uitvoerige dagboek over de periode mei 1939 - oktober 1943, dat be
waard is gebleven, bevat nauwelijks persoonlijke informatie. Vier jaar lang 
maakte Bakker elke dag aantekeningen, allengs uitvoeriger. De ruim 3600 
pagina's bevatten beknopte verslagen van zijn daden, talloze woede-uit
barstingen tegen werkelijke en vermeende politieke tegenstanders, zeer uit
voerige uiteenzettingen over de frontbewegingen en de Duitse oorlogskan
sen, maar geen enkele reflectie op zijn eigen gedrag en zijn eigen motieven. 

Douwe Bakker werd geboren op 8 december 1891 in de gemeente Nieu
wer-Amstel.4 Hij doorliep de HBS en trad in dienst bij de politie van Amers
foort.5 In 1918 werd hij inspecteur bij de Centrale Recherche van de Amster
damse politie.6 Hij vervulde hier diverse functies, zowel bij de recherche als 
in de straatdienst. Hij was niet religieus en had lange tijd ook geen uitge
sproken politieke voorkeur, wat vermoedelijk veranderde in 1933. De 
machtsovername van de nationaal-socialisten in Duitsland maakte veel in
druk op hem. Met een aantal collega's werd hij lid van de NSB, welke hij 
echter enkele maanden later weer verliet toen de regering ambtenaren het 
lidmaatschap van deze partij verbood, overigens zonder zijn opvattingen 
prijs te geven. Hij werd lid van de Nationale Ambtenaren Bond, een man
telorganisatie van de NSB, maar vermeed verder elke aanwijsbare betrok
kenheid bij de partij.7 In 1934 nam hij als inspecteur van afdelingsbureau 
Jonas Daniël Meijerplein de verhoren af in het onderzoek naar de gerucht
makende moord op het joodse meisje Sara Beugel tas. Er is geen aanwijzing 
dat Bakker bevooroordeeld optrad.8 Bij de Duitse inval was hij inspecteur 
Justitiële Dienst van afdelingsbureau Pieter Aertszstraat. 
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Bakker had eind jaren dertig een hartgrondige afkeer van alles wat hij 
rekende tot de gevestigde orde. Bijzonder fel gebeten was hij op joden en 
op de vereniging Eenheid Door Democratie.9 De burgerlijke samenleving 
met haar gebrek aan tucht en orde was hem een bron van ergernis. Zo no
teerde hij in september 1939 in zijn dagboek dat straatjeugd schuilplaatsen 
van de Luchtbeschermingsdienst vernielde. Streng optreden zoals Versteeg 
het politiepersoneel opdroeg, haalde naar zijn overtuiging weinig uit: 'In 
dit land is de vrijheid tot een pest geworden en een volk dat zulk een jeugd 
voortbrengt, zal de gevolgen ervan niet ontgaan.'10 Opmerkelijk genoeg 
was hij niet verontwaardigd over zijn internering tijdens de meidagen van 
1940. De capitulatie van de Nederlandse troepen vergrootte slechts zijn be
wondering voor het Duitse leger." Op 21 mei schreef hij: 'De Gestapo is ge
komen: er zal recht gedaan worden. [...] Het vonnis over de vervloekte plu
tocratieën voltrekt zich. Leugen en bedrog, Jodendom en Kapitalisme gaan 
hun verdiend loon halen. Adolf Hitler het genie zal hen vermorzelen."2 

In de zomer van 1940 was Bakker, zoals uiteengezet, een drijvende 
kracht achter de oprichting van het Rechtsfront. Hij werd leider van de Am
sterdamse afdeling. Met een viertal collega's verstrekte hij de s D regelmatig 
inlichtingen over ontwikkelingen in het korps.13 Hij werd opnieuw lid van 
de NSB maar hield zich afzijdig van het partijleven. Op zoek naar geestver
wanten frequenteerde hij café Het Brouwerswapen aan het Rembrandt-
plein, een trefpunt van NSB'ers. Zo raakte hij ook betrokken bij straatge
vechten. Op 9 november 1940 ontdekte hij een oploop bij het Muntgebouw. 
Met de gelijkgezinde rechercheur Antonie Berends spoedde hij zich er
heen: 

'Een Unie-manneke heeft ruzie met een kameraad en maakt dan plotseling een bewe
ging alsof hij een vuurwapen zal trekken uit zijn achterzak. Een paar pitten in zijn ge
zicht frisschen hem op. Wij fouilleren den knul, doch vinden helaas geen wapen en 
trappen hem vervolgens onderden ketting door. Berends krijgt een klap in zijn gezicht, 
doch de bedrijver ervan gaat punctueel tegen de vloer.'1* 

Ook in zijn persoonlijk leven voltrokken zich ingrijpende veranderingen. 
Bakker was getrouwd en had een dochter van vijftien jaar en een elfjarige 
gehandicapte zoon. Uit zijn dagboek blijkt dat het nationaal-socialisme en 
de internationale politieke ontwikkelingen voorwerp waren van heftig de
bat met familie en vrienden.15 Na de Duitse inval bleef de familie weg van 
verjaardagen in huize Bakker.16 Ook een collega-inspecteur die regelmatig 
kwam bridgen, verbrak het contact.17 Een zwager ondernam nog een ver
geefse poging hem van de kwalijkheid van zijn opvattingen te overtuigen. 
Kort nadien noteerde Bakker: 'We hebben zoo wel een heel andere kennis
senkring gekregen; van de oude is niet veel meer overgebleven.'15 Hoewel 
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het verlies van contact met familie en vrienden gepaard ging met de winst 
van enkele kennissen uit de NSB, lijkt het verlorene niet werkelijk te zijn 
gecompenseerd. Zijn politieke bevlogenheid deelde Bakker in groeiende 
mate uitsluitend met zijn dochter, die actief was in de Jeugdstorm, de jon
gerenbeweging van de N s B. 

Na de Februaristaking kreeg Bakker opdracht bureau Inlichtingen
dienst op te richten. Het verheugde hem enorm dat hij in zijn dagelijkse 
werk nu een bijdrage kon leveren aan de politieke strijd. Dankzij zijn rui
me ervaring met het leiden van rechercheurs maakte hij van het bureau 
binnen enkele weken een professionele opsporingseenheid. De politieke 
gedrevenheid van de medewerkers drukte een duidelijk stempel op de or
ganisatie. Zo noteerde Bakker in de zomer van 1942 nadat de radio een 
nieuw Duits militair succes heeft gemeld: 'We hebben de ramen open en de 
radiotoestellen beneden en boven op volle sterkte gezet, zodat het ver over 
de [Nieuwe] Doelenstraat schalt. De jongens zitten mee te zingen en te 
stampen. De stemming is best: het gaat immers goed."9 De politieke gedre
venheid en onderlinge verbondenheid van het personeel drukten een stem
pel op alle activiteiten. De meeste rechercheurs waren graag bereid lang 
door te werken.20 Zij behandelden hun arrestanten bovendien niet als ver
dachten maar als vijanden of potentiële vijanden. Mishandeling was na 
verloop van tijd aan de orde van de dag in de Nieuwe Doelenstraat en werd 
door Bakker niet of nauwelijks tegengegaan.21 Reeds in het voorjaar van 
1941 reageerde hij verheugd op het bericht van de terdoodveroordeling van 
een arrestant die hijzelf aan de Sipo (SD) had overgedragen.22 

Het spontane gevoel van saamhorigheid bij het personeel van bureau 
Inlichtingendienst werd door de leiding van de Duitse politie in de eigen 
gelederen bewust gecultiveerd. Bakker en zijn medewerkers maakten hier
mee eerst goed kennis toen zij op uitnodiging van Sipo(SD)-chef Lages op 
15 december 1941 deelnamen aan het zogeheten Joelfeest.23 Deze bijeen
komst bestond uit enkele riten, ontleend aan de mystieke gedachtenwereld 
van het Duitse rechts-radicalisme, en was verder een kruising tussen Sin
terklaas en Kerstmis. Er werden kaarsen gebrand, lofdichten op de Führer 
gedeclameerd, toespraken gehouden en cadeaus uitgereikt. Lichtelijk te
leurgesteld namen de Nederlanders het zoveelste exemplaar van Mein 
Kampf in ontvangst. Na het diner begonnen de Duitsers te zingen, onder 
andere een zelfgemaakt lied over Lages. Zichtbaar geroerd reikte de laatste 
vervolgens de prijzen van de jaarlijkse schietwedstrijden uit. Later op de 
avond voerden Duitse rechercheurs enkele sketches op. Grote hilariteit 
wekte een tafereel van het verhoor van een Nederlandse verdachte doot een 
Duitse rechercheur. 

Bakkers fanatisme kende eind 1942 nauwelijks grenzen meer. Kort na
dat hij had deelgenomen aan een razzia op Jehova's Getuigen, noemde hij 
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hen 'tuig dat dringend noodig dient te worden uitgeroeid'.24 Zijn werk en 
het leiderschap van het Rechtsfront namen hem inmiddels volledig in be
slag. In zijn schaarse vrije tijd bezocht hij in de bioscoop nazi-propaganda
films, dikwijls samen met zijn dochter. Toen de regering in ballingschap 
(door Bakker omschreven als 'Mien en haar aanhang? en 'die laffe ploertjes') 
in het voorjaar van 1942 via Radio Oranje de bevolking tegen hem waar
schuwde, schreef hij verbeten in zijn dagboek: 'We weten dus dat we voor 
ons leven vechten hier en zullen dat ook doen. Het toont volkomen hun on
macht en hoe meer zij in de verdrukking komen hoe meer hitsen zij op en 
des te liederlijker en gemener worden zij.'2S De enige die zijn agressie nog 
temperde, was hoofdcommissaris Tulp. Van hem kreeg Bakker telkens te 
horen dat met het nemen van radicale maatregelen moest worden gewacht; 
eerst diende de invloed van de nationaal-socialistische ideologie op het Ne
derlandse volk groter te zijn geworden. In combinatie met het gezag dat 
Tulp vertegenwoordigde, hadden dergelijke woorden op Bakker een mati
gend effect. 

Bureau Inlichtingendienst 

In 1940 had Bakker van Duitse politiechefs keer op keer de verzekering ge
kregen dat een radicale ingreep in het politiebestel op komst was, dat voor 
hem en zijn medestanders belangrijke posities in het verschiet lagen maar 
dat zij voorlopig geduld moesten betrachten. Eind 1940 werd Bakker twee
maal gepolst voor een functie als korpschef in een kleine gemeente maar 
beide keren hield hij de boot af: 'De werkelijkheid is dat ik meer zou gevoe
len voor den komenden veiligheidsdienst, maar dat moet nog wachten.'26 

Na de Februaristaking brak voor Bakker het grote moment aan: 'Zie zoo, 
nu kan het spel beginnen tegen de lammelingen.'27 Op 19 maart 1941 kon
digde Schroder hem de langverwachte veranderingen aan en vroeg Bakker 
rechercheurs te selecteren voor een op te richten politieke recherche.28 Op
getogen stelde Bakker een lijst van kandidaten op. Een week later mocht hij 
met drie rechercheurs en een gewoon agent beginnen.29 

Omdat het viertal reeds binnen enkele dagen overstelpt werd met werk, 
verzocht Bakker om meer personeel. Na een week kreeg hij twee extra re
chercheurs, na twee weken nog eens zeven en ook een administratieve 
kracht.30 Elke werkdag bezocht Bakker eerst het hoofdkwartier van de 
Sipo(sD), aanvankelijk aan Herengracht 487, sedert 1 mei 1941 in de Euter-
pestraat (na de bevrijding: Gerrit Jan van der Veenstraat), om opdrachten in 
ontvangst te nemen. Terug aan zijn eigen bureau verdeelde hij de taken 
over de rechercheurs. Net als bij de Centrale Recherche gingen zij in kop
pels op pad. 
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Bureau Inlichtingendienst was formed onderdeel van de Centrale Re
cherche maar werkte van begin af aan uitsluitend voor de Sipo(SD) en stond 
bijgevolg niet onder toezicht van de officier van justitie. Kapinga, die het 
opsporingswerk ten behoeve van de Duitse politie coördineerde, ondernam 
als chef van de Centrale Recherche een zwakke en bij voorbaat vergeefse 
poging om Bakker onder zijn gezag te brengen.31 Nadat Bakker met zijn 
medewerkers demonstratief een week lang het gebouw van de Sipo(SD) aan 
de Herengracht als uitvalsbasis had gebruikt, gaf de korpsleiding zich ge
wonnen en konden Bakker en de zijnen het pand Nieuwe Doelenstraat 13 
betrekken, het gebouw van de vooroorlogse inlichtingendienst van de Am
sterdamse politie. 

Aanvankelijk bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit het op
sporen van de samenstellers, drukkers en verspreiders van clandestiene 
blaadjes en pamfletten. Hierbij werd gebruik gemaakt van aanwijzingen 
van de Sipo(SD), van inlichtingen uit de bevolking en het politiekorps en 
van berichten van informanten die Bakker had meegenomen uit zijn vorige 
functie. Sedert eind 1940 was het politiepersoneel verplicht vondsten van 
vlugschriften prompt aan de Sipo(sD) te melden.32 Veel meldingen kwa
men niet binnen, in 1941 gemiddeld ongeveer twee per week, maar het bu
reau deed wel zijn voordeel met deze informatie. Daarnaast kreeg bureau 
Inlichtingendienst al spoedig de taak om de stemming onder de bevolking 
te peilen en de omvang van de anti-Duitse activiteiten te schatten. Iedere 
maand rapporteerde Bakker aan de korpsleiding, die dit verslag op haar 
beurt gebruikte voor een maandelijkse rapportage aan de burgemeester, de 
procureur-generaal, de Beauftragte en de Sipo(sD). Eens per week gingen 
Bakkers rechercheurs in burger de straat op, om gesprekken van passanten 
af te luisteren op een aantal vaste plaatsen: op de pont over het IJ, in trams 
op bepaalde lijnen en bij de toegangspoorten van enkele grote werven en 
fabrieken. Voor zijn rapporten combineerde Bakker hun bevindingen met 
gegevens die hij ontleende aan de lopende opsporingsonderzoeken.33 

Half april 1941 hielden twee rechercheurs van Bakker enkele versprei
ders van Vrij Nederland aan. Ten minste een van hen onthulde tijdens het 
verhoor de naam van een drukker van het blad, J. van der Neut, en enkele 
adressen die deze regelmatig aandeed.34 Bakker liet terstond een inval doen 
in de woning van Van der Neut. Toen deze niet aanwezig bleek te zijn, liet 
hij het pand door drie koppels bij toerbeurt dag en nacht bezetten. Omdat 
hij onvoldoende rechercheurs van zijn eigen bureau voor dit tijdrovende 
werk vrij kon maken, rekruteerde Bakker vrijwilligers uit het Rechts
front.33 Ondertussen zochten de twee rechercheurs de drukker op de ande
re adressen. 'F. zit er achter als een duivel,' schreef Bakker op 19 april over 
een van hen.36 De volgende ochtend hadden zij succes. Zij arresteerden Van 
der Neut en troffen tevens een stencilmachine en clandestien drukwerk 
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aan, voldoende bewijsmateriaal om het slachtoffer bij een Duitse rechtbank 
een zware straf te bezorgen. Dezelfde dag liep op een van de andere adres
sen nog een medewerker van Vrij Nederland in de val.37 

Tulp hechtte grote waarde aan een politieke recherche en stelde bureau 
Inlichtingendienst bij zijn aantreden direct onder zijn persoonlijke toe
zicht. Op maandagochtend 12 mei informeerde Bakker hem in een eerste 
gesprek op het hoofdbureau over de eerste successen. In zijn dagboek no
teerde hij 's avonds: 'Kolonel Tulp is zeer belangstellend.'38 De volgende za
terdagochtend kwam Tulp naar de Nieuwe Doelenstraat. Bakker: 'Hij 
sprak mijn mannen even toe en besprak een en ander met mij. Vandaag 
weer stormachtig druk.'39 Tulp had nadien met Bakker elke twee weken in 
het hoofdbureau een gesprek onder vier ogen. Adjudant Duisterwinkel: 

'[Vanaf Tulps aantreden] kwam ik vrijwel overal waar Tulp ook kwam. Alleen als hij 
naar Rauter ging, ging ik niet mee naar binnen. Evenmin was ik bij zijn gesprekken 
met Douwe Bakker. Die kwam vrij geregeld. [...]Ik had niet de indruk dat ze dik met el
kaar waren. Persoonlijk vond ik die Douwe Bakker ook geen aangename man. Ik had 
ook niet de indruk dat het een man was die Tulp erggoed lag.'40 

Bakker hield Tulp op de hoogte van de lopende onderzoeken en kreeg van 
hem zo nu en dan instructies en opdrachten.41 Incidenteel sprak Bakker 
ook met burgemeester Voûte, veelal om een opdracht voor een onderzoek 
tegen een gemeenteambtenaar in ontvangst te nemen.42 

Bakkers inmiddels meer dan twintig rechercheurs waren dag en nacht 
in touw waardoor het hem al snel veel moeite kostte om overzicht te behou
den. Een complicerende factor was het streven van Lages om het personeel 
van Bakker zoveel mogelijk te belasten met uitvoerende taken voor zijn 
eigen dienst. De rechercheurs mochten in de regel onderzoeken zelfstandig 
afronden. Als een zaak echter belangrijk werd, mochten zij de arrestanten 
niet langer op het eigen bureau vasthouden en verhoren maar moesten zij 
hen met de bijbehorende dossiers zo snel mogelijk overbrengen naar de 
Sipo(sD) in de Euterpestraat, waar een Sachbearbeiter de leiding overnam 
en hun zonodig aanvullend onderzoek liet verrichten. Bakker kreeg het 
dossier niet meer onder ogen. Hij lijkt daar niet zwaar aan te hebben getild, 
maar deze constructie veroorzaakte weldra problemen. Een deel van het 
personeel verkoos namelijk om bij voorbaat reeds met een Sachbearbeiter 
samen te werken en voerde achter de rug van Bakker allerlei Duitse op
drachten uit. Soms deden zij dat uit afkeer van de NSB waarvan Bakker een 
overtuigd aanhanger was. 

Tulp voegde kort na zijn aantreden inspecteur Bram Harrebomée als 
tweede inspecteur aan bureau Inlichtingendienst toe. Hij kreeg hier de lei
ding over een deel van het personeel. Bakker, die graag zelf richting wilde 
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geven aan het opsporingswerk, gaf hem daarnaast de taak om de verzamel
de gegevens over verdachte personen in een eigen register op te slaan. Voor
komen moest worden dat de eigen processen-verbaal uitsluitend beland
den in de dossiers voor de Sipo(SD). Bovendien maakte een register het 
mogelijk om informatie te verrijken en de verrijkte gegevens te benutten 
bij volgende onderzoeken.43 

Bureau Inlichtingendienst bespioneerde ook collega's uit het eigen korps. 
In de zomer van 1941 bemerkte inspecteur Van Blitterswijk dat hij werd ge
schaduwd: 

'Telkens dezelfde mensen. Stom. Harreboméezat in de [Nieuwe] Doelenstraat. Voor de 
inval was dat de valsgeldcentrale, het bureau van Broekhoff. [...] Ik ging naar hem toe 
en zei: "Bram, vertel mij eens. Laat jij mij volgen?" 

"Als je het op de man afweten wilt: ja. Je bent voor ons onbetrouwbaar." 
Toen was de vriendschap helemaal afgelopen. Ik ontving hem toch al niet meer, 

want die mensen hadden het voor hetzeggen. Toen had hij nog geen gemene dingen ge
daan. Maar als hij een vent was geweest, had hij toen hij daaraan moest beginnen -
wij waren als Wim en Bram tegen elkaar - kunnen zeggen: Wim, ik weet niet wat jij 
doet, het gaat me niet aan en ik bemoei me er ook niet mee, maar kijk uit want je loopt 
in de gaten. 

Dat had hij op zijn minst kunnen zeggen tegen een goede vriend bij wie je eens in de 
maand op visite kwam en voor wiens redding uiteen hachelijk parket ik toch ook mijn 
risico's had genomen. De vrouwen gingen met elkaar om.'*4 

De reactie van Van Blitterswijk maakte een einde aan het schaduwen, maar 
rechercheurs van bureau Inlichtingendienst betrapten andere korpsleden 
wel op anti-Duitse activiteiten en gaven hen aan bij de Sipo (s D). Op het po
litiepersoneel, dat zich in eigen kring tamelijk beschermd had gevoeld, 
maakten dergelijke praktijken diepe indruk. 

Op vrijdag 10 juli 1941, kort na afloop van Bakkers laatste werkdag voor 
de vakantie, werd Bakker door Tulp gebeld met de mededeling dat hij zich 
onmiddellijk bij de Sipo(so) moest melden. Op de Euterpestraat werd hij 
anderhalf uur in onzekerheid gelaten en vervolgens door Lages voorge
steld aan Friedrich Knolle, plaatsvervanger van bevelhebber Harster van de 
Sipo(sD). Deze onderwierp hem aan een streng verhoor. Bakker begreep 
meteen hoe de vork in de steel zat. In de voorafgaande weken hadden enke
le rechercheurs leden van de paramilitaire verzetsgroep De Oranjegarde ge
arresteerd. De leider van deze organisatie woonde in bij de propagandalei
der van de NSB.45 Knolle verdacht Bakker van het feit de naam van deze 
NSB'er weloverwogen uit het proces-verbaal te hebben gehouden en de lei
ding van de NSB van de zaak in kennis te hebben gesteld. Het laatste was 
niet het geval. Bakker verdedigde zich krachtig maar hij stond niet sterk: 
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de naam ontbrak inderdaad in het proces-verbaal. Hij werd in een cel van 
de kazerne van het PBA opgesloten. In zijn dagboek noteerde hij te zijn ge
schrokken van 'de ernst waarmede men van Duitsche zijde, vermoedelijk 
ook de Brigadeführer Rauter, deze zaak opneemt'. Hij vreesde van zijn 
functie te zullen worden ontheven en zag ook zijn persoonlijke toekomst 
somber in. Insluiting in de kazerne was bovendien een kwelling: 'alle te
genstanders daar zullen dus hun plezier daaraan beleven en [het] mij voor 
de rest van mijn politieloopbaan zoo goed als onmogelijk maken'.46 

Bakker ontkwam uiteindelijk. Nieuw belastend materiaal werd niet ge
vonden. Een volle dag later was hij weer vrij en kon hij alsnog op vakantie 
gaan, maar na terugkeer ontdekte hij in een gesprek met Tulp dat Lages 
nog steeds aanstuurde op zijn ontslag. De Sipo(SD)-chef was, zo vernam 
Bakker, 'van meening [...] dat ik toch meer NSB'er ben dan de werkzaamhe
den voor de s D toelaten'.47 Ook Tulp, die met Rauter over de kwestie had ge
sproken, stond op het standpunt dat Bakker niet was te handhaven in zijn 
functie.48 Bakker hield echter stug vol dat hem geen blaam trof en kreeg 
van Tulp het advies om het verhaal op schrift te stellen en aan de betrokken 
Duitse autoriteiten toe te zenden. Een collega van de Sipo(SD) ried hem aan 
zijn schrijven persoonlijk aan Harster te overhandigen. Bakker volgde dit 
advies op en hoewel hij de bevelhebber niet te spreken kreeg, had de actie 
de beoogde uitwerking. Hij mocht zijn werk voortzetten en kon op ï augus
tus 1941 weer bij de Sipo (s D) opdrachten in ontvangst nemen.49 

Bestrijding van het communisme 

De Duitse politie was er veel aan gelegen vast te stellen welke krachten de 
Februaristaking teweeg hadden gebracht. Ruim een maand na het neer
slaan van het protest besprak Harster dit vraagstuk met de leiders van de 
Aussenstellen op een bijeenkomst in Boekelo. Lages stelde zijn collega's 
hier op de hoogte van zijn bevindingen. Hij had inmiddels een vrij scherp 
beeld van de achtergronden van het protest, gebaseerd op ooggetuigever-
slagen van eigen medewerkers, berichten van zo'n vijftig Nederlandse in
formanten die zijn dienst inmiddels ter beschikking stonden en op anonie
me brieven van burgers. Lages concludeerde aan de hand van dit materiaal 
dat de CPN een belangrijk aandeel in de volksbeweging had gehad en bij 
het uitbreken van de staking wellicht zelfs de doorslag had gegeven. Har
ster schatte de rol van de CPN kleiner in. Ook omdat de Sovjetunie formeel 
nog steeds bondgenoot van Duitsland was, gaf de bevelhebber Lages en zijn 
collega's de instructie om niet tot arrestaties over te gaan maar de nadruk te 
blijven leggen op het in kaart brengen van de clandestiene partijorganisa
tie met behulp van informanten en infiltranten.50 
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De Amsterdamse Aussenstelle van de Sipo (s D) beschikte over enkele re
gisters met gegevens over communisten, aangelegd volgens instructies van 
het RSHA. Na de oorlog verklaarde Lages dat deze kaartsystemen bij zijn 
aantreden weinig bruikbare informatie bevatten en dat hij meteen veel 
werk had laten maken van het verzamelen en invoeren van nieuwe gege
vens. Arrestanten werden systematisch uitgehoord, functionarissen van de 
clandestiene partij werden geworven als informanten en de inhoud van on
derschepte vlugschriften werd geanalyseerd. Bovendien liet Lages van een
maal geregistreerde personen regelmatig de actuele verblijfplaats vaststel
len. Van een klein aantal partijfunctionarissen, van wie de gegevens in een 
apart register (de A-Kartei) werden bijgehouden, hield men dagelijks het 
doen en laten in de gaten. Lages deed voor dit werk, vermoedelijk op in
structie van Berlijn, geen beroep op Nederlandse opsporingsdiensten zoals 
bureau Inlichtingendienst. Wel kregen twee rechercheurs van Bakker af en 
toe opdracht om communisten te arresteren of om een onderzoek naar 
communisten te doen, maar Lages voorkwam in die gevallen zorgvuldig 
dat Bakker kennisnam van de inhoud van de opdracht. Vier maanden na de 
Februaristaking was aldus van 53 personen vastgesteld dat zij een leiding
gevende functie vervulden in de clandestiene CPN. 

De instructies van Harster ten spijt pakte de Amsterdamse Sipo(SD) 
communisten op, veelal wegens activiteiten tegen de Duitse bezetting zo
als het opwekken tot staking of het verspreiden van vlugschriften. Lages 
kon dergelijke arrestanten duurzaam in Schutzhaft houden, waarvoor hij 
voor ieder geval afzonderlijk binnen een etmaal aan Harster toestemming 
moest vragen. Doel van deze administratieve procedure was niet bescher
ming van de verdachte - van controle van het ingestuurde dossier was geen 
sprake - maar om de bevelhebber in staat te stellen greep op de lokale een
heden te houden. Alleen in uitzonderlijke situaties zoals de Februarista
king kreeg een lokale politiechef volmacht om op eigen gezag arrestanten 
in Schutzhaft te nemen. Na deze staking mocht Lages bovendien arrestan
ten, verdacht van het organiseren van het protest, onderwerpen aan Ver
schärfte Vernehmung, waarbij met stokslagen een aantal nauwkeurig om
schreven verwondingen mocht worden toegebracht. Deze regels waren 
evenmin gericht op bescherming van de verdachte maar op het verkrijgen 
van betrouwbare informatie.5' Lages liet enkele tientallen arrestanten op 
deze wijze mishandelen, strak de hand houdend aan de regels.52 Na drie 
maanden meende hij 95 communistische functionarissen in hechtenis te 
hebben: vijftien personen uit de top van de organisatie en tachtig uit de 
lagere regionen.53 

Vooruitlopend op de veldtocht tegen de Sovjetunie vaardigde het RSHA 
half juni 1941 instructies uit aan alle bevelhebbers van de Sipo(so) ter voor
bereiding van een grootschalig optreden tegen communisten. Afgezien 
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werd van de oorspronkelijk geplande arrestatie van in de A-Kartei geregi
streerde communisten. Uit vrees voor sociale onrust had het inperken van 
de verspreiding van vlugschriften prioriteit. Zodra het RSHA over de inter
nationale politiezender het codewoord 'Internationale' verspreidde, dien
de een beperkte groep partijfunctionarissen te worden opgepakt wier ar
restatie uiterst noodzakelijk werd geacht. De lokale diensten kregen een 
volmacht om hen in Schutzhaft te houden. Aangedrongen werd om voor
uitlopend op de actie tijdelijk af te zien van de praktijk om communisti
sche arrestanten vrij te laten teneinde hun doen en laten te observeren. Op 
uur u moest namelijk voldoende personeel beschikbaar zijn.54 In een af
zonderlijk schrijven gaf Berlijn Harster toestemming om bij de arrestaties 
Nederlandse opsporingsdiensten in te zetten." Al deze uiterst geheime in
structies werden via de zogeheten inspecteur van de Sipo(SD) in Düsseldorf 
naar Den Haag gezonden en bereikten Harster pas op 29 juni 1941, ruim 
een week nadat het codewoord de ether was ingegaan.56 

Lages had in de vroege ochtend van 22 juni toen hij het nieuws van de 
Duitse aanval op de Sovjetunie vernam, direct zijn eigen personeel en dat 
van het bureau van Bakker gemobiliseerd.57 Op eigen initiatief liet hij hen 
onmiddellijk de zestien sovjetburgers in Amsterdam interneren. Tegelijk 
zond hij Harster een uitvoerig telegram waarin hij hem enkele, grotendeels 
al voorbereide maatregelen aan de hand deed. Zo wilde hij een groot aantal 
communisten oppakken, om te beginnen de personen uit de A-Kartei. Ten
einde voldoende celruimte te creëren, vroeg hij of de 95 communisten die 
hij reeds in hechtenis hield naar het concentratiekamp Schoorl mochten 
worden gevoerd. Ook de nieuwe arrestanten wilde hij na verhoor naar dit 
kamp overbrengen. Terloops drong hij erop aan de slachtoffers snel door te 
sturen naar een concentratiekamp in Duitsland.58 

Hoofdcommissaris Tulp gaf, nadat hij het bericht van de aanval had ver
nomen, zijn personeel opdracht 'meer dan buitengewone waakzaamheid 
aan den dag te leggen'.S9 Elke wanordelijkheid moest in de kiem worden 
gesmoord en bovendien prompt worden gemeld aan kamer 42. Een dag la
ter liet procureur-generaal Van Thiel weten dat Rauter had aangedrongen 
op hard optreden tegen communistische ordeverstoringen. Eigen Duits 
politieoptreden had Rauter echter niet aangekondigd.6° 

Bij gebrek aan instructies uit Berlijn gaf Harster Lages opdracht om de 
arrestaties voorlopig uit te stellen. Deze beslissing, vermoedelijk in overleg 
met Rauter op eigen gezag genomen, was mede ingegeven door de hoop 
dat van de communisten die bij het vernemen van het eerste bericht over de 
Duitse veldtocht op de vlucht waren geslagen, een deel weer naar huis zou 
terugkeren.61 Lages wilde echter niet wachten en begon Harster onder druk 
te zetten. Hij meldde hem per telegram dat de CPN in de Indische Buurt 
pamfletten verspreidde die opriepen openlijk steun te betuigen aan de Sov-
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jetunie.62 Toen het beoogde effect uitbleef, meldde hij dat de Duitse Ver
walter van de Fordfabrieken zelfstandig optrad tegen het verspreiden van 
communistische pamfletten en dat deze zich verzette tegen de komst van 
Sipo(SD)-personeel.63 Nadat hem meer signalen van verhoogde communis
tische activiteit bereikten, droeg Harster op 24 juni de leiders van de Aus-
senstellen op om de volgende ochtend de geplande arrestaties uit te 
voeren.64 

Lages had de actie grondig voorbereid. Op maandag 23 juni waren alle 
informanten uitvoerig gehoord. Een van zijn belangrijkste contacten, een 
man die deel uitmaakte van de clandestiene leiding van de CPN in de Jor-
daan, had hem een lijst verstrekt met de namen van zestig communisten.65 

Nadat hij het bericht van Harster had ontvangen, vorderde Lages bij Tulp 
rechercheurs. Woensdagochtend beschikte hij niet alleen over zijn eigen 
personeel en dat van Bakker, maar ook over 75 rechercheurs van de Centrale 
Recherche.66 In de Jordaan, waar een groot aantal arrestaties werd verricht, 
ontstond een oploop van protesterende buurtbewoners die uiteindelijk 
door de Ordnungspolizei uiteen werd geslagen. Toen om elf uur de actie 
werd afgesloten, waren 64 communisten opgepakt.67 In eerste instantie 
vastgezet in cellen van Amsterdamse politiebureaus, werden zij in de loop 
van de middag overgebracht naar het Duitse deel van het Huis van Bewa
ring aan de Weteringschans.68 

Na het begin van de veldtocht tegen de Sovjetunie betrok de Sipo(SD) 
Douwe Bakker en zijn personeel bij de opsporing van communisten. Het 
werd bij uitstek de taak van een vaste groep rechercheurs (afdeling F) onder 
leiding van Harrebomée. In een jaar tijd arresteerden zij enkele honderden 
communisten. Bakker maakte in zijn dagboek regelmatig melding dien
aangaande. 'In de afgelopen nacht heeft de afdeling F van mijn bureau 42 
communisten aangehouden. In totaal vandaag een kleine 50. Dat ruimt nu 
zoo langzamerhand 0p/69 Begin maart 1942 spoorden Harrebomée en zijn 
rechercheurs de leiding op van de trotskistische Revolutionair Socialisti
sche Arbeiderspartij (RSAP), onder wie HenkSneevliet.70 

Ofschoon afdeling F een groot deel van het opsporingswerk voor haar 
rekening nam, hield de Sipo(sD) de touwtjes stevig in handen, zeker zo
dra vooraanstaande communisten in het vizier kwamen. Dit bleek bij
voorbeeld bij het oprollen van de Nederlandse tak van de befaamde Rote 
Kapelle, zoals de Duitse politie dit verzets- en spionagenetwerk van de 
Sovjetunie noemde.71 Begin juli 1942 lokaliseerde de Duitse militaire in
lichtingendienst de zender waarmee vanuit Amsterdam contact werd on
derhouden met Moskou. Voorlopig werden de signalen opgevangen en de 
betrokken personen in de gaten gehouden. Voor de observatie zorgde de 
Amsterdamse Sipo(SD) met hulp van Harrebomée en zijn rechercheurs.72 

Nadat in België enkele personen waren gearresteerd die voor de Nederlan-
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ders de verbinding met de leiding van de Rote Kapelle onderhielden en een 
van hen onder toezicht van de Sipo (s D) met de Nederlanders in contact was 
getreden, viel al snel het besluit toe te slaan. Op 18 augustus pakten Harre-
bomée en zijn mannen de betrokken Nederlandse communisten op en na
men zij de zender in beslag.73 Uit het dagboek van Bakker valt echter op te 
maken dat het belang van de actie nauwelijks tot hen doordrong.74 

Bestrijding van het verzet 

Op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina, traden Bakker en 
zijn medewerkers zij aan zij met de Sipo(SD) op. De bezetter vreesde dat de 
bevolking op deze dag openlijk haar aanhankelijkheid zou betuigen aan de 
vorstin in ballingschap en had het Nederlandse bestuur maatregelen laten 
nemen om dat te voorkomen. Naast de gewone politie patrouilleerden de 
Ordnungspolizei, de Sipo(sD) en bureau Inlichtingendienst met auto's in 
de stad. Lages plaatste een rechercheur van Bakker in het hoofdkwartier 
van de Sipo(SD) achter de telefoon om alle telefonische berichten van de 
burgerij in ontvangst te nemen en stuurde het resterende personeel in bur
ger de straat op. Hij zond daarnaast twee auto's bemand met Duitse en Ne
derlandse rechercheurs Noord-Holland en het Gooi in. Bakker zelf door
kruiste met Harrebomée eveneens per auto de stad. 's Avonds noteerde hij : 

'In verschillende stadsdelen, voornamelijk Westen Zuid-West, willen de Oranjeklan
ten hunneverknochtheid aan Mien Wegloop betuigen, doch durven zij dit niet openlijk 
te doen. Zoo zijn er vrouwen die hunne broeken rood, wit en blauw geverfd hebben en 
deze dan drie naast elkaar op de warandes [hangen]. Natuurlijk waarschuwen talrijke 
kameraden en dan gaan onze mannen er even heen. Zoo worden nog een tiental van 
dezeonnozelen aan desD gebracht.'7* 

Bakker nam in augustus 1941 de bestrijding van het verzet met kracht ter 
hand. Korte tijd later kwamen rechercheurs uit de ploeg van Harrebomée 
de vierentwintigjarige kantoorbediende en sociaal-democraat Adri Addicks 
op het spoor, een drijvende kracht achter de productie en distributie van 
HetParool.76 Zoals vaker was het onderzoek begonnen met de ontvangst van 
een anonieme brief met een beschuldiging van het verspreiden van vlug
schriften. De afzender werd gearresteerd, legde een bekentenis af, noemde 
namen van andere verspreiders en verklaarde ten slotte het drukwerk van 
Addicks te hebben ontvangen. Deze naam was de rechercheurs al bekend: 
ten onrechte werd verondersteld dat hij communist was.77 Op dinsdag
avond 2 september poogden twee rechercheurs hem te arresteren in zijn 
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ouderlijke woning. Addicks, geholpen door zijn vader en moeder, verzette 
zich heftig. Er ontstond een schietpartij waarbij de ouders en een recher
cheur gewond raakten. De verzetsman zelf wist te ontkomen. 

Bakker liet daarop het signalement van Addicks in het Algemeen Politie
blad plaatsen. Harrebomée zette met enkele rechercheurs de jacht voort. 
Gebruik makend van de verklaring van de eerste arrestant en van een nieu
we anonieme brief met nog meer namen wist Harrebomée op 4 september 
1941 vier verspreiders van Het Parool op te pakken. Drie werden overgedra
gen aan de Sipo(SD). De vierde, de schrijver van de tweede anonieme brief, 
werd vrijgelaten nadat hij zich bereid had verklaard om als infiltrant aan 
het onderzoek mee te werken. Uit de buitgemaakte stukken en verhoren 
bleek dat Addicks rechtstreeks contact onderhield met de redactie van Het 
Parool. Voor Lages was dit een reden de zaak met bijzondere interesse te vol
gen. Het bestaan van het blad was hem bekend, maar veel meer dan dat de 
leiding vermoedelijk uit sociaal-democraten bestond, wist hij nog niet.78 

Hij voegde twee Duitse rechercheurs aan de ploeg van Harrebomée toe. De 
vrijgelaten briefschrijver meldde dat Addicks op 16 september 's avonds op 
een straathoek in West enkele medewerkers zou ontmoeten. Op het afge
sproken uur wachtten Harrebomée en zijn rechercheurs hem op. Addicks 
onderkende echter op het laatste moment het gevaar, verweerde zich met 
pistoolschoten, bracht een Duitse rechercheur ernstige verwondingen toe 
en wist voor de tweede maal aan arrestatie te ontkomen.79 

Anderhalve week later kregen Harrebomée en zijn rechercheurs een 
nieuwe kans. Een bewoonster uit de binnenstad had laten weten dat een 
verdacht persoon bij haar buren onderdak vond. Uit de beschrijving viel op 
te maken dat het Addicks betrof. De vrouw had bovendien gemeld dat de 
man zich op dat moment in een huis aan de Weesperzijde schuilhield. Har
rebomée mobiliseerde onmiddellijk alle aanwezige rechercheurs, haalde de 
vrouw met een auto van huis en ging met zijn ploeg naar de Weesperzijde. 
Weldra waren ook Bakker en de rest van het personeel ter plaatse. De situ
atie overziende beseften Bakker en Harrebomée dat het twintigtal recher
cheurs waarover zij beschikten niet voldoende was om de huizen systema
tisch te doorzoeken en tegelijkertijd alle vluchtroutes af te sluiten. Zij 
besloten de hulp van de Sipo (s D) in te roepen. Lages nam prompt de leiding 
van de actie over, vroeg assistentie aan het Duitse politiebataljon en snelde 
naar het nabijgelegen café waar de twee inspecteurs krijgsraad hielden. De 
hele buurt werd hermetisch afgesloten en huis voor huis doorzocht, 
's Avonds schreef Bakker in zijn dagboek: 

'Inderdaad is Addicks gevat: een opgejaagd wezen, sterk vermagerd en nerveus, met ge
wonde hand, staat hij daar. Het blijkt dat een Duitsche onderofficier hem het eerst 
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heeft gezien. Bij de achtervolging sprong Addicks van i-hoog naar i-hoog op een plat. 
[De Nederlandse rechercheur] S. aarzelde geen ogenblik en sprong daar pardoes boven 
op hem, terwijl de Duitscher met een licht machinegeweer gereed stond hem neer te 
knallen als het noodigzou blijken. [...] Zoo is dus het einde voor Addicks gekomen. Hem 
wacht ongetwijfeld de dood.'So 

Addicks werd inderdaad door een Duitse rechtbank ter dood veroordeeld 
en geëxecuteerd. De rechercheurs kregen een beloning. Harrebomée zette 
het onderzoek naar de makers van Het Parool voort en verrichtte nog enkele 
arrestaties. Een deel van de arrestanten onderging een jaar later hetzelfde 
lot als Addicks. 

Voor de opsporing van Addicks kreeg Bakker van alle kanten lof. Hij be
zocht Sipo(SD)-chef Lages op 9 oktober 1941, zo noteerde hij in zijn dag
boek, 'en bracht hem vier oud-hollandsche tegels die hij graag wilde heb
ben. Is er zeer mee ingenomen. Besprak met hem de goede successen die we 
met ons bureau hebben weten te boeken. Hij is ook van meening dat de re
sultaten recht geven op erkenning van hoogerhand.'81 In november riep 
Tulp Bakker en zijn rechercheurs in het hoofdbureau bijeen. Hij prees hun 
inspanningen en loofde elk een beloning uit.82 Toen hij een maand later 
eveneens felicitaties van Harster kreeg, noteerde Bakker trots in zijn dag
boek dat deze had gesproken van 'het Kommando Bakker dat thans in het 
geheele land bekendheid heeft verkregen'.83 

Aangemoedigd door dit succes en gesteund door de hoofdcommissaris 
breidde Bakker zijn werkterrein uit. Behalve de ploeg van Harrebomée die 
zich richtte op de opsporing van verzet door communisten en sociaal
democraten, waren eind 1941 nog ten minste zeven andere groepen recher
cheurs actief. Een richtte zich op niet-linkse verzetsgroepen, een andere op 
zwarthandelaren. Een derde groep hield ambtenaren van de gemeente, in 
het bijzonder politiepersoneel, in de gaten. Een vierde controleerde de na
leving van de beperkingen die j oden waren opgelegd en was de Sipo (s D) be
hulpzaam bij het sluiten van winkels van joden. Ten slotte detacheerde 
Tulp in oktober 1941 drie rechercheurs van Bakker, onder wie Antonie Be
rends, bij de Sipo(SD) in Arnhem om in Gelderland de daders van een reeks 
brandstichtingen op te sporen. 

Bomaanslagen in Amsterdam 

In de tweede helft van 1941 kwam mede door het verscherpte politietoe
zicht een eind aan de opstootjes op straat. Deze omslag ging gepaard met 
de consolidatie van de groepjes die clandestien bladen produceerden en ver
spreidden. Zij traden allengs doortastender op. Begin 1942 vond in Amster-
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dam een reeks bomaanslagen plaats op gebouwen waarin Duitse of Neder
landse nationaal-socialistische organisaties waren gevestigd: de eerste op 
ï januari, de volgende op 20,21,24 en 30 januari.84 

Het Duitse bestuur reageerde fel op deze verzetsdaden. Nog voordat iets 
over de daders bekend was, kondigde Harster, die Rauter tijdens diens va
kantie verving, in de gemeente de noodtoestand af en liet de Sipo(sD) en 
bureau Inlichtingendienst burgers oppakken en in gijzeling nemen. Hij 
vervroegde de avondklok van middernacht tot 8 uur, liet de trams eerder 
stilleggen en dwong gewone burgers tot het bij toerbeurt voortdurend be
waken van NSB-gebouwen.Ss Hoewel Tulp een wraakactie gepast vond, kon 
hij zich niet verenigen met een maatregel die de gehele bevolking trof. Hij 
richtte zich met zijn bezwaren rechtstreeks tot de rijkscommissaris, een 
nogal ongepaste stap voor een hoofdcommissaris. Hij schreef niet te weten 
'ob es im Allgemeinen gesprochen möglich ist die Antipathie des nieder
ländischen Volkes der NSB gegenüber zu vergrössern, aber soljte dies der 
Fall sein, so ist sicher diese Überwachung aller NSB-Gebaüde in Amsterdam 
dazu das geeignetste Mittel'.86 Tulp liet niettemin het politiekorps de straf
maatregelen stipt uitvoeren. Het overhandigde aan personen die door het 
Bevolkingsregister waren geselecteerd een oproep om bewakingsdiensten 
te verrichten en hield vervolgens toezicht op de uitvoering. De extreme 
koude maakte de straf extra zwaar. De strenge maatregelen verhinderden 
niet dat nieuwe aanslagen werden gepleegd, waaronder een tegen de nieu
we procureur-generaal, de NSB'er Jan Feitsma. 

Behalve de Sipo(sD) onderzocht zowel bureau Inlichtingendienst als de 
Centrale Recherche de incidenten. Toen begin februari 1942 kwam vast te 
staan wie de eerste aanslag had gepleegd, meldde Tulp de Duitse autoritei
ten dat het zijn personeel was dat de zaak 'sofort musterhaft aufgeklärt' 
had.87 Douwe Bakker arresteerde met zijn rechercheurs ook enkele verdach
ten van de aanslag op Feitsma, maar deze bleken een overtuigend alibi te 
hebben en moesten worden vrijgelaten.88 Een belangrijke tip kwam vervol
gens binnen bij inspecteur Heyink, die bij de Centrale Recherche met de 
leiding van het onderzoek was belast. Een getuige van de aanslag liet weten 
dat hij de dader opnieuw had gezien bij het Amstelstation. De man zou hier 
in de ochtend met tram 25 zijn aangekomen en de trein naar Utrecht heb
ben genomen. Heyink zette twee rechercheurs op het spoor en vroeg Bak
ker om informanten op pad te sturen. Niettemin waren het Heyinks eigen 
rechercheurs die de verdachte ontdekten en enige tijd schaduwden. Zij ar
resteerden hem niet, in de overtuiging dat ook Heyink een verzetsstrijder 
bij voorkeur niet in handen wilde krijgen. Toen zij echter met de negatieve 
boodschap terugkeerden, toonde Heyink zich, naar het tweetal na de oor
log verklaarde, 'zeer ontstemd dat wij den man niet-hadden aangehouden 
en meegebracht'.89 Heyink liet terstond enkele andere rechercheurs bij het 



Amstelstation posten en arriveerde hier ook zelf, vergezeld van de getuige. 
Twee dagen later werd de man alsnog door Amsterdamse rechercheurs ge
arresteerd. Heyink voerde de arrestant ter identificatie mee naar de zwaar
gewonde Feitsma in het ziekenhuis maar deze herkende hem niet, waarna 
de man op vrije voeten werd gesteld. De werkelijke dader - de joodse stu
dent en verzetsstrijder Rudi Bloemgarten - wist nog ruim eenjaar uit han
den van de politie te blijven.90 

Tulp ontving geen reactie op zijn brieven aan de rijkscommissaris.91 

Niettemin liet Lages, die zijn eigen positie bedreigd zag door de successen 
van bureau Inlichtingendienst en het opdringerige gedrag van de korps
chef, zowel Tulp als zijn eigen superieuren met nadruk weten dat zijn 
dienst de hoofdrol had gespeeld in het onderzoek naar de bomaanslagen. 
Opnieuw drong hij aan op de opheffing van het bureau van Bakker. De 
Duitse politieleiding besefte echter terdege wat Bakker en zijn mannen be
tekenden voor de bestrijding van het verzet en hechtte met het oog op de 
komende deportatie van de joden veel waarde aan de steun van Tulp. Rau-
ter droeg daarom Lages en Tulp op om hun geschil bij te leggen.92 

Lages verklaarde zich daarop bereid alle medewerkers van Bakker bij de 
Sipo(SD) tewerk te stellen, verspreid over verschillende afdelingen en on
der toezicht van Duitse ambtenaren. Bakker zelf wilde hij niet hebben.93 

Het voorstel werd op bureau Inlichtingendienst slecht ontvangen. Bakker: 
'Stemming aan het bureau onder het nulpunt.'94 De rechercheurs vreesden 
'dat zij alleen maar loopjongenswerk te doen krijgen en door de Scharfüh
rers gestuurd worden'.95 Tot Bakkers tevredenheid weigerde Tulp in te 
stemmen met het voorstel. De korpschef plaatste op zijn beurt Lages voor 
de keuze: ofwel de dienst in zijn geheel inclusief Bakker over te nemen en 
als eenheid tewerk te stellen, ofwel de bestaande situatie te handhaven.96 

Uiteindelijk haalde Lages bakzeil. Het bureau mocht zelfstandig voortbe
staan. Bakker: 'Wij hebben den eersten slag dus gewonnen.'97 

De opheffing van het bureau 

In het voorjaar van 1942 moest Duitsland aan het Oostfront de eerste tegen
slagen incasseren. Moskou was tegen alle verwachtingen in niet gevallen en 
het Rode Leger had zelfs met succes een tegenoffensief ingezet. In Amster
dam deden de eerste geruchten de ronde over een invasie van de geallieerde 
legers en spraken NSB'ers reeds over evacuatie van familieleden. Het perso
neel van bureau Inlichtingendienst was van plan om zich bij die gelegen
heid te verschansen in het dienstgebouw.9S 

Bakkers stemming was in deze maanden wisselvallig. Boven op de vrees 
voor een militaire invasie kwam zijn persoonlijke angst om te worden geli-
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quideerd door een verzetsgroep. In de voorafgaande maanden waren reeds 
diverse Nederlandse politiemannen die samenwerkten met de Sipo(SD) 
doodgeschoten. Radio Oranje had luisteraars tegen hem gewaarschuwd. 
Bakker kreeg het benauwd. Op 24 april noteerde hij: 'Sprak ook inspecteur 
Berends die aan het hoofdbureau was: ook deze acht het gevaar van reactio
naire uitspattingen bij een Engelsche inval niet heelemaal denkbeeldig.'99 

Op andere momenten was hij euforisch gestemd. Hij had verhinderd dat 
Lages zijn bureau ontmantelde en ervoer dat terecht als een overwinning. 
Hij werd steeds vaker in vertrouwen genomen door de Duitse verbindings
officier bij het Amsterdamse korps die zich hevig stoorde aan de goede con
tacten tussen Tulp en Rauter. In april uitte de Duitser tegenover Bakker 
zijn onvrede met Tulps personeelsbeleid. 'Kolonel Tulp is lang niet hard 
genoeg; zijn lankmoedige tactiek faalt hier op den duur."00 De verbin
dingsofficier verklaarde aan te sturen op vervanging van een deel van de 
korpsleiding en Bakker naar voren te willen schuiven als chef van de Cen
trale Recherche. 

Heen en weer geslingerd tussen angst en opwinding begon Bakker zich 
duidelijker te profileren als NSB'er. Hij haalde de banden aan met de leiders 
van de politieke recherches in het Rotterdamse en Haagse korps die net als 
hij NSB'er waren en eveneens hun diensten poogden te onttrekken aan het 
toezicht van de Sipo(SD). Op initiatief van Bakker vonden regelmatig ont
moetingen plaats om zowel het opsporingswerk te coördineren als ook om 
politieke kwesties te bespreken. Korte tijd later consulteerde Mussen hen 
over versterking van de positie van de NSB in het politiebestel.101 

Begin 1942 kwam Berends, die in oktober 1941 met twee collega's bij de 
Sipo(sD) in Arnhem was gedetacheerd, enkele medewerkers van Vrij Neder
land op het spoor. Hij trachtte zelf en door middel van infiltranten door te 
dringen in de organisatie. Daarbij ontdekte hij agenten van de Britse gehei
me dienst die in Nederland waren neergelaten om contact te leggen met 
het verzet. Nadat dit was gemeld aan de afdeling Contraspionage van de 
Sipo(SD), deden Bakker en zijn mannen op 5 maart 1942 onder leiding van 
de chef van deze dienst een inval in een huis waar een van deze agenten zich 
zou ophouden. Zij troffen echter niemand aan. Twee dagen later werd de 
man alsnog door Berends ingerekend in Arnhem.102 

In april arresteerde Berends in Het kader van hetzelfde onderzoek ver
scheidene verspreiders van Vrij Nederland en nam tevens belastend mate
riaal in beslag. Enkele arrestanten legden een volledige bekentenis af. Be
rends wist een van hen die in contact stond met de leiding van het blad, te 
overreden om voor hem als infiltrant te gaan werken en in de organisatie 
terug te keren. De man werd opgenomen in het Binnengasthuis en in de ge
legenheid gesteld om zich aldaar door het verzet te laten 'bevrijden'. Zo ge
schiedde. De man hield zich aan zijn afspraak, herstelde het contact met de 
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redactie van Vrij Nederland en verstrekte vervolgens belangrijke informatie, 
op grond waarvan Bakker en zijn mannen onder meer een huis aan de Ni-
colaas Maesstraat binnenvielen.103 

Eind juni 1942 meldde de infiltrant dat een redacteur van Vrij Nederland 
hem zou meenemen naar een redactievergadering. Berends liet hen op weg 
naar de bijeenkomst schaduwen. Op de bewuste plek, een buitenhuisje in 
Noordwijk, waren drie andere redacteuren aanwezig, onder wie Henk van 
Randwijk. Het viertal werd gearresteerd en verhoord in Amsterdam en 
daarna door Sipo(sD)-ldder Waker Becker in Arnhem.104 Berends en zijn 
Duitse chef meenden evenwel ten onrechte met de vier nog niet de eigen
lijke leiding te pakken te hebben en lieten hen dan ook vrij in de hoop als
nog de leiding te kunnen arresteren. 

De vergissing kwam voort uit een andere infiltratieactie van Berends. 
De rechercheur had zich tegenover enkele leden van de clandestiene, para
militaire Ordedienst (OD) voorgedaan als een geheim agent die in opdracht 
van de Nederlandse regering in Londen op zoek was naar de leiding van Vrij 
Nederland. Berends had in een tweede gesprek zijn geloofwaardigheid ver
groot door hen een Engels machinegeweer te tonen en te verzekeren dat hij 
meer van dergelijke wapens kon leveren. De oü'ers hadden hem op hun 
beurt verzekerd dat hun superieuren de eigenlijke leiding over het blad 
hadden. Zij beloofden hem dat zij voor hem een ontmoeting zouden arran
geren.105 Het was deze belofte die Becker en Berends aanzette tot de vrij
lating van de vier redacteuren van Vrij Nederland. 

Op 14 juli 1942 sprak Berends onder het toeziend oog van Becker met 
vier stafleden van de o D in hotel Suisse in de Kalverstraat. Na afloop werd 
het viertal samen met 'de Engelse agent5 Berends gearresteerd. Na de oor
log vertelde een van hen hoe Berends hen tot een bekentenis had aangezet: 

'Tijdens het verhoor werd Berends geboeid binnengebracht, zijn das zat scheef en het 
haar stond recht overeind op zijn hoofd. Berends wendde zich tot mij en zeide: "Zeg 
maaralles, wantwijzijn toch verraden." Toen wendde hij zich tot de rechercheur en zei
de: "Wanneer ik een verklaring afleg, worden mijn menschen dan goed behandeld?" De 
rechercheur antwoordde hierop: "Hier wordt iedereen goed behandeld.""06 

Berends en Becker ontdekten tot hun teleurstelling dat zij nog steeds niet 
de gezochte leiders van Vrij Nederland in handen hadden en het slachtoffer 
waren geworden van de opschepperij van de OD'ers. Dat zij een maand eer
der vier werkelijke leiders van het blad op vrije voeten hadden gesteld, is 
hun ontgaan. 

Ondertussen zag Lages met lede ogen hoe Bakker zich meer en meer aan 
zijn toezicht onttrok. Naar Bakker vernam, kreeg Lages bovendien van 
Himmler persoonlijk bij diens bezoek aan Amsterdam op 18 mei 1942 een 
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schrobbering voor het feit dat zijn dienst minder effectief was dan bureau 
Inlichtingendienst. In elk geval was Lages na dit bezoek van zijn stuk ge
bracht en nam hij langdurig verlof. Twee maanden later keerde hij op zijn 
post terug, vastbesloten in de tegenaanval te gaan. Hij ontzegde bureau In
lichtingendienst het recht onderzoeken naar vervalste persoonsbewijzen te 
verrichten en gaf Bakker opdracht om alle verdachten in zaken van dien 
aard met hun dossiers over te dragen aan zijn dienst.107 Deze droeg hem 
echter ineens zoveel arrestanten over dat Lages wegens gebrek aan man
kracht binnen een dag op zijn schreden moest terugkeren. 'Precies wat wij 
verwachtten dus/ constateerde Bakker.108 

Mede doordat hij inmiddels belast was met de leiding over de deporta
tie van de joden uit Amsterdam slaagde Lages erin de verhoudingen in de 
politieleiding in de hoofdstad naar zijn hand te zetten. De verbindingsoffi
cier van de Ordnungspolizei - een steunpilaar voor Bakker en de zijnen -
werd opgeroepen voor dienst in een van de Einsatzgruppen in het oos
ten.109 Harrebomée kreeg van Jeugdstormleider Van Geelkerken het advies 
een aanbod om districtsleider van de Rijksbrandweer te worden te aanvaar
den. In zij n dagboek noteerde Bakker: 

'Dat is een veeg teken, temeer daar [Van Geelkerken] weet dat Bram zeer veel voor het 
politiewerk voelt. [Bij] de politie staan de kansen voor ons nationaal-socialisten blijk
baar zeer slecht. Het heeft er alle schijn van dat men deze zo wil laten voortzieken om 
haar in het geheel, althans voor het grootste deel, te vervangen door ss-mannen als 
deze van het front terugkomen.'"0 

Bakkers positie werd verder verzwakt door wangedrag en corruptie van 
zijn medewerkers. Toen enkele rechercheurs zich eind mei 1942 misdroe
gen tegenover joodse arrestanten, bewerkstelligde Lages dat Tulp hen 
streng strafte. Eind augustus kreeg Bakker een nieuwe 'jobstijding': 

'Weer hebben z.g. kameraden die in opdracht een huis te bewaken hadden, zich aan 
daar aanwezige goederen, sigaretten e.d. vergrepen. Het zijn B., een die ik nimmer heb 
mogen lijden, H. en wat wel het allerergste voor ons isS., onze kameraad uit de oorlogs
dagen, gelijk met ons geïnterneerd. [...] Zo gaan er dus weer drie hun ongeluk in. Er 
komt blijkbaar geen einde aan deze narigheid.'"1 

Lages sloot de rechercheurs in en liet hen voorgeleiden aan een ss- und Po
lizeigericht. Hierna greep hij iedere gelegenheid aan om Bakker te treffen. 
Ruim een week later gaf hij hem een uitbrander omdat hij zelfstandig een 
onderzoek had ingesteld naar een brandstichting die ook door de Sipo(sD) 
werd onderzocht. Bakker kreeg te horen dat hij uitsluitend in opdracht van 
de Sipo(SD) onderzoeken mocht beginnen. 'Het is weer het oude liedje/ 
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noteerde hij op ï september 1942."2 Bakker voelde niets voor zo'n onder
geschikte rol en bracht, gesteund door Tulp, hetzelfde geschut in stelling 
als bij de confrontatie in april 1942. De korpschef bood Lages opnieuw de 
gehele dienst van Bakker ter overname aan, onder dezelfde condities die 
een halfjaar eerder voor de Sipo(SD)-chef onaanvaardbaar waren geweest. 
Lages, vastbesloten het bureau Inlichtingendienst te ontmantelen, zocht 
daarop steun bij zijn superieuren."3 Bakker, zich bewust van wat er gaande 
was, begon op eigen initiatief een lijst te maken van de werkzaamheden 
waartoe zijn bureau zich in de toekomst zou beperken. Een compromis was 
voor de Sipo(sü)-chef evenwel niet meer acceptabel. Op 10 september 1942 
vernam Bakker dat zijn bureau werd opgeheven: 'Dat is het eindvonnis, 
tevens het einde van veel illusies/"4 
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